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Ζούµε εδώ µαζί 



µαζίµαζί

για την προστασία
του περιβάλλοντος

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑ EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

100 εκατοµµύρια € επενδύθηκαν, τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια, για το περιβάλλον. 
200 εκατοµµύρια € 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 άλλαξαν την εικόνα της 
περιοχής. Oι εκτεταµένες δενδροφυτεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία των 
EΛΛHNIKΩΝ ΠETPEΛAIΩΝ συµβάλλουν 
για µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τέσσερα ευέλικτα, σύγχρονα οχήµατα, για 
την πυροπροστασία του δάσους του Σέιχ Σού, 
είναι στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Για τον ίδιο σκοπό στηρίξαµε 
τις λειτουργικές ανάγκες της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Συµµετείχαµε στην προσπάθεια του ∆ήµου 
Μενεµένης-Αµπελοκήπων, για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κουνουπιών του ∆ήµου 
στην ευρύτερη περιοχή και αντίστοιχο πρόγραµµά 
του εφαρµόστηκε στις Βιοµηχανικές 
Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια συµµετέχουµε και 
υποστηρίζουµε προγράµµατα για την προστασία 
του περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους 
τοπικούς φορείς (ΑΠΘ,ΕΚΕΤΑ, ΟΤΑ κ.α.).

Η βιώσιµη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα 
για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Mε την 
εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 
και των πιο σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης, 
επιβεβαιώνουµε τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας 
µας σε κάθε δράση που αφορά τον άνθρωπο, 
την κοινωνία, το περιβάλλον.

Συµµετέχουµε και υποστηρίζουµε διοργανώσεις 
Συνεδρίων και Ηµερίδων µε θέµα το περιβάλλον 
την ανάπτυξη και τη νέα τεχνολογία.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
Ε∆Ω ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συγκεκριµένα, την τελευταία πενταετία υλοποιήσαµε σηµαντικές δράσεις, 
µε όφελος για κάθε περιοχή και για κάθε κάτοικο της ∆υτικής Θεσσαλονί-
κης. Όσα έγιναν µέχρι σήµερα, οφείλονται σε µια µεγάλη και κοινή προσπά-
θεια: από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε 4.240 εργαζόµενους, τους 
τοπικούς φορείς που συνεργάστηκαν µαζί µας και κυρίως από κάθε συµπο-
λίτη µας, που ανταποκρίθηκε και συµµετείχε στις δράσεις και το όραµά µας.

Σε όλους αξίζει ένα ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήσαµε.

Σήµερα, σε µια εποχή που οι ανάγκες αυξάνονται καθηµερινά, παρακολου-
θούµε από κοντά, µε αµείωτο ενδιαφέρον, τα προβλήµατα της περιοχής της 
∆υτικής Θεσσαλονίκης και σχεδιάζουµε την επόµενη µέρα του Προγράµµα-
τος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιοχή. ∆ιευρύνουµε και εµπλουτί-
ζουµε τις δράσεις µας, ώστε να γίνουν ακόµα πιο αποτελεσµατικές. 

Συνεχίζουµε να ακούµε τους προβληµατισµούς, 
τις απόψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας. 
Προσπαθούµε για ένα καλύτερο αύριο, γι’ αυτό και… 

…συνεχίζουµε εδώ, µαζί!



µαζίµαζίµαζίµαζί µαζίµαζί

για την προστασία
του περιβάλλοντος

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑ EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

για µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής 

ΜΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Στηρίζουµε τη Νέα Γενιά µε ενέργειες που 
επιβραβεύουν τους άξιους.

500.000 € διατέθηκαν την τελευταία πενταετία, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επιβράβευση 
Νεοεισαχθέντων», σε αποφοίτους Λυκείου των 
γειτονικών µας ∆ήµων που εισήχθησαν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της χώρας. 

∆ιαθέσαµε εξοπλισµό και ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές σε εργαστήρια και σχολεία της περιοχής,

Ενισχύσαµε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε θέµατα 
περιβαλλοντικού και οικολογικού ενδιαφέροντος 
του Kέντρου ∆ιάδοσης Eπιστηµών και Μουσείου 
Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στο οποίο συµµετείχαν 
δωρεάν Γυµνάσια της ∆υτικής Θεσσαλονίκης.

Στηρίξαµε οικονοµικά την έκθεση “Eλλάδα και 
Tεχνολογία” στο Tελλόγλειο Ίδρυµα Tεχνών του 
AΠΘ και οργανώσαµε εκπαιδευτικές επισκέψεις 
γειτονικών µας σχολείων. 

Εδώ και αρκετά χρόνια συµµετέχουµε ενεργά στα 
πολιτιστικά δρώµενα των γειτονικών µας ∆ήµων 
όπως το Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του 
∆ήµου ∆έλτα και στηρίζουµε τις προσπάθειες 
των τοπικών συλλόγων. 

Καλύψαµε τις λειτουργικές ανάγκες αθλητικών 
συλλόγων και ενισχύσαµε την κατασκευή ή τη 
διαµόρφωση σύγχρονων εγκαταστάσεων όπου 
οι πολίτες των όµορων περιοχών µπορούν 
να αθληθούν µε ασφάλεια και σε ευχάριστο 
περιβάλλον. 

Aθλητικό Πάρκο Eυόσµου που έγινε σε 
έκταση που παραχωρήσαµε στο ∆ήµο.

Γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου στον Eύοσµο.

Aθλητικά Πάρκα στη Mενεµένη που 
ανακατασκευάσαµε και εκσυγχρονίσαµε.

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

για τη στήριξη των άξιων,
της νέας γενιάς,
της παιδείας, του πολιτισµού

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ 
∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

100 εκατοµµύρια € επενδύθηκαν, τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια, για το περιβάλλον. 
200 εκατοµµύρια € 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 άλλαξαν την εικόνα της 
περιοχής. Oι εκτεταµένες δενδροφυτεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία των 
EΛΛHNIKΩΝ ΠETPEΛAIΩΝ συµβάλλουν 
για µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τέσσερα ευέλικτα, σύγχρονα οχήµατα, για 
την πυροπροστασία του δάσους του Σέιχ Σού, 
είναι στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Για τον ίδιο σκοπό στηρίξαµε 
τις λειτουργικές ανάγκες της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Συµµετείχαµε στην προσπάθεια του ∆ήµου 
Μενεµένης-Αµπελοκήπων, για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κουνουπιών του ∆ήµου 
στην ευρύτερη περιοχή και αντίστοιχο πρόγραµµά 
του εφαρµόστηκε στις Βιοµηχανικές 
Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια συµµετέχουµε και 
υποστηρίζουµε προγράµµατα για την προστασία 
του περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους 
τοπικούς φορείς (ΑΠΘ,ΕΚΕΤΑ, ΟΤΑ κ.α.).

Η βιώσιµη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα 
για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Mε την 
εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 
και των πιο σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης, 
επιβεβαιώνουµε τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας 
µας σε κάθε δράση που αφορά τον άνθρωπο, 
την κοινωνία, το περιβάλλον.

Συµµετέχουµε και υποστηρίζουµε διοργανώσεις 
Συνεδρίων και Ηµερίδων µε θέµα το περιβάλλον 
την ανάπτυξη και τη νέα τεχνολογία.

Την τελευταία πενταετία, µε ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
λαµβάνοντας υπόψη µας κοινωνικά και οικονοµικά 
κριτήρια, ενισχύουµε τους κατοίκους των γειτονικών 
µας ∆ήµων, ∆έλτα και Κορδελιού - Ευόσµου, µε 
στόχο να επεκτείνουµε τις δράσεις µας.

700 οικογένειες, από ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες, έχουν λάβει κουπόνια αξίας 500 € 
συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «∆ωρεάν διάθεση 
πετρελαίου θέρµανσης». 

400 παιδιά έχουν πάει διακοπές σε θερινές 
κατασκηνώσεις δωρεάν συµµετέχοντας στο 
πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση».

450 άτοµα της τρίτης ηλικίας εξετάστηκαν 
προληπτικά σε συµβεβληµένο µε τα EΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος «Παροχή ∆ωρεάν 
Iατρικών Προληπτικών Εξετάσεων».
 
500 άτοµα επισκέφθηκαν την Κινητή Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσµου που τους παρείχε 
υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε την 
υποστήριξή µας.

Ενισχύσαµε την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως 
Σταυρουπόλεως για την ολοκλήρωση του Πνευµα-
τικού Κέντρου «Σταθµός Αγάπης» (συσσίτιο και 
ξενώνας απόρων) και εξοπλίσαµε το χώρο του 
Ιερού Ναού Aγίου Γεωργίου για παροχή συσσιτίου.

∆ωρίσαµε δύο κατάλληλα διαµορφωµένα οχήµατα 
στους ∆ήµους Κορδελιού - Ευόσµου και ∆έλτα, 
που διευκολύνουν τις µετακινήσεις Ατόµων Με 
Ειδικές Ανάγκες.

600.000€ επενδύθηκαν για την κατασκευή πρότυ-
που Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ∆ήµο ∆έλτα που 
θα καλύψει τις ανάγκες του ∆ηµοτικού ∆ιαµερί-
σµατος ∆ιαβατών και ολοκληρώθηκε το 2011. 

Εξοπλίσαµε τον Βρεφονηπιακό Σταθµό 
στην υποβαθµισµένη περιοχή «Καζαντζάκη» 
του ∆ήµου Μενεµένης-Αµπελοκήπων. 

Στηρίζουµε το έργο Μη Κερδορκοπικων Οργανισµών 
και φορέων (ΚΑΠΗ, Βρεφοκοµείο «Άγιος Στυλιανός», 
«Κέντρο Αυτισµού Αχτίδα», «Χαρίσειο Γηροκοµείο», 
«Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος» κ.ά.).

Συµβάλλαµε µαζί µε άλλες εταιρίες στη δηµιουργία 
της πρωτοποριακής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Εγκαυµάτων στο Γ. Π. Νοσοκοµείο ‘‘Γ. Παπανικολάου’’. 
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