Ζούμε εδώ, μαζί!

ΓΙΑ ΖΩΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.elpe.gr/online/generic.aspx?mid=267

Ό

λοι εμείς στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουμε βαθιές ρίζες στο Θριάσιο και λειτουργούμε εδώ και
πολλά χρόνια κοντά στην τοπική κοινωνία. Νοιαζόμαστε για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, και για ό,τι
απασχολεί τους ανθρώπους της.
Συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε προσπάθεια για πρόοδο, ευημερία, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Την
τελευταία πενταετία, με το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Θριάσιο, κάναμε μαζί αυτήν τη
δέσμευση πράξη.
Μαζί, μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας. Μαζί, με τη συμμετοχή και την ανταπόκριση όλων,
υλοποιήσαμε δράσεις που «αγκάλιασαν» χιλιάδες ανθρώπους, κάθε ηλικίας, σε κάθε περιοχή του
Θριασίου. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε μαζί την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η χώρα μας.
Σε μια εποχή, που το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται και η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη
είμαστε εδώ και συνεισφέρουμε σε όσους μας χρειάζονται.
Σε μια εποχή που οι πόροι του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης περιορίζονται, είμαστε εδώ και
στηρίζουμε με τις δράσεις μας την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ποιότητα ζωής. Σε μια
εποχή που η κρίση ανατρέπει τα όνειρα μιας γενιάς, είμαστε εδώ για να σταθούμε στο πλευρό της και
να στηρίξουμε τις προσπάθειές της. Σε μια εποχή που η ανεργία και η ύφεση δημιουργούν αδιέξοδα,
είμαστε εδώ. Ενισχύουμε την τοπική αγορά, δημιουργούμε θέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης.
Η προσπάθειά μας δεν σταματά.
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων
& Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τα βήματα
και οι επιλογές μας
μέχρι σήμερα…

2008

Ξ εκινάμε το πρόγραμμα
«Πάμε Κατασκήνωση».

	Επεκτείνουμε το πρόγραμμα
παροχής δωρεάν πετρελαίου
θέρμανσης σε πολύτεκνες
Χορηγούμε δωρεάν πετρέλαιο
οικογένειες.
Υλοποιούμε για πρώτη φορά
θέρμανσης στα σχολεία.
το Πρόγραμμα Επιβράβευσης
	Δωρίζουμε ένα αναρροφητικό
	Παρέχουμε δωρεάν τρόφιμα
Νεοεισαχθέντων Φοιτητών από το
σάρωθρο στο Δήμο Μάνδρας,
σε άπορες οικογένειες τα
Θριάσιο, σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.
κάδους και containers
Χριστούγεννα και το Πάσχα.
στους Δήμους Ελευσίνας και 	Αγκαλιάζουμε την τρίτη ηλικία, με
Μεγάρων.
	Διοργανώνουμε δωρεάν
το Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν
εκπαιδευτικές επισκέψεις για
Προληπτικών Εξετάσεων.
σχολεία στο Ίδρυμα Μείζονος
	Διοργανώνουμε μεγάλη εκδήλωση
Ελληνισμού.
εθελοντικής δενδροφύτευσης στο
	Χορηγούμε τις πολιτιστικές
ύψωμα Γκίκα στον Ασπρόπυργο.
εκδηλώσεις «Θριάσια» και
	Δωρίζουμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο και
«Αισχύλεια».
έναν φορτωτή στο Δήμο Ελευσίνας.

2007

2009

2011 Τπετρελαίου
ο πρόγραμμα παροχής δωρεάν
θέρμανσης ή βενζίνης
2010 ΕΧαρές
γκαινιάζουμε τις Παιδικές
που κατασκευάσαμε

διευρύνεται και σε οικογένειες
ανέργων.

	Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την
στον Ασπρόπυργο και στη
αποκατάσταση και την ανάδειξη της
Μάνδρα, σύμφωνα με
Λίμνης Κουμουνδούρου.
σύγχρονα πρότυπα και
	Γιορτάζουμε μαζί με τον
προδιαγραφές.
Πανελευσινιακό Α.Ο. Καλαθοσφαίρισης
	Διοργανώνουμε το
την άνοδο της ομάδας στην Α1 Εθνική
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Κατηγορία.
5x5 των Δημοτικών Σχολείων
	Παρέχουμε άσφαλτο για τη συντήρηση
Ελευσίνας.
και επισκευή του οδικού δικτύου της
	Ολοκληρώνουμε το έργο
πόλης του Ασπροπύργου.
της αναδάσωσης στο ύψωμα
	Η ομάδα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ
Γκίκα.
Ελευσίνας κερδίζει το 2ο βραβείο στον
πανελλαδικό διαγωνισμό «Καλύτερη
Εικονική Επιχείρηση 2011» με τη
στήριξη και καθοδήγησή μας.

2012 Δεκδήλωση
ιοργανώνουμε ανοιχτή
για το Περιβάλλον
στον Ασπρόπυργο.
	Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και
τους άξιους νέους!
	Υποστηρίζουμε τη λειτουργία
των Κοινωνικών Παντοπωλείων
του Θριασίου, με την αγορά
τροφίμων.
	Παρέχουμε δωρεάν
προγράμματα πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στους κατοίκους
του Θριασίου, σε συνεργασία με
τους Γιατρούς του Κόσμου.

Κοινωνική
Αλληλεγγύη
Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δείχνουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας:
στους ηλικιωμένους, στα παιδιά, σε ανθρώπους
και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια και
ελπίδα. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας,
υλοποιήσαμε δράσεις, που δημιούργησαν ένα δίχτυ
προστασίας για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Σήμερα,
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε
τις αυξανόμενες ανάγκες που προκαλεί η κρίση,
είτε ενισχύοντας απευθείας ευαίσθητες κοινωνικά
ομάδες, είτε στηρίζοντας πρωτοβουλίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
…και συνεχίζουμε με την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης στο Θριάσιο, σε συνεργασία με τους Γιατρούς
του Κόσμου.

730 οικογένειες από ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες έχουν λάβει δωρεάν πετρέλαιο
θέρμανσης.

2.082 άπορες οικογένειες έχουν λάβει
δωρεάν τρόφιμα.

764 άτομα τρίτης ηλικίας, έκαναν δωρεάν
προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

1,3 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν
για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα
«Πάμε Κατασκήνωση»
830 Παιδικά Χαμόγελα!
Το Πρόγραμμα «Πάμε Κατασκήνωση» ξεκίνησε το
2008 και συνεχίζεται ανελλιπώς σε ετήσια βάση.
Προσφέρει την ευκαιρία σε παιδιά από ευπαθείς
κοινωνικά οικογένειες του Θριασίου να κάνουν
δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές σε επιλεγμένες
θερινές κατασκηνώσεις. Μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα
έχουν συμμετάσχει συνολικά 830 παιδιά από τον
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Μάνδρα, τη Μαγούλα,
τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα, αλλά και από το
Πυρουνάκειο Ίδρυμα και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«Άρτος και Δράση».

Πρόγραμμα παροχής δωρεάν
πετρελαίου θέρμανσης
Το Πρόγραμμα παροχής δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης
σε πολύτεκνες οικογένειες και ανέργους ξεκίνησε το
2008 και υλοποιείται κάθε χειμώνα. Λαμβάνουμε υπόψη
κοινωνικά κριτήρια, με σκοπό να βοηθήσουμε οικογένειες
που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος μιας βασικής
ανάγκης, όπως είναι η θέρμανση. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι
από 730 συνάνθρωποί μας έχουν λάβει δωρεάν κάρτα
πετρελαίου θέρμανσης, αξίας
500 ευρώ.

Φροντίδα για την Τρίτη
ηλικία

Κοντά σε όσους
έχουν ανάγκη

Το 2009 υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις» για άτομα τρίτης ηλικίας. Δώσαμε σε
764 συμπολίτες μας άνω των 65 ετών τη δυνατότητα
να κάνουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της περιοχής,
χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια στηρίζουμε συστηματικά
τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, ενισχύοντας τη διοργάνωση
εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, «γεμίζουμε το τραπέζι»
των οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων
μας, προσφέροντας διατακτικές για την αγορά
τροφίμων από τοπικά καταστήματα. Στη δράση
αυτή, συμμετέχουν εθελοντικά οι εργαζόμενοί
μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Μέχρι τώρα,
έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από
2.000 συμπολίτες μας να περάσουν τις γιορτές με
αξιοπρέπεια...

Εκπαίδευση
Νέα Γενιά
Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πιστεύουμε ότι η παιδεία
είναι το κλειδί για μια καλύτερη κοινωνία. Γι’ αυτό
στηρίζουμε την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας,
με δράσεις που απευθύνονται σε χιλιάδες μαθητές,
δασκάλους και γονείς.

1,4 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη
της εκπαιδευτικής κοινότητας και της νέας
γενιάς.

848 νέοι φοιτητές έχουν βραβευτεί με
συνολικό ποσό που ξεπερνά τις 720.000
ευρώ.

640.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης
έχουν διανεμηθεί δωρεάν στα σχολεία
του Θριασίου.



Συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αναβάθμιση
των συνθηκών μάθησης, με δωρεές εξοπλισμού
και παρέχουμε οικονομική ενίσχυση για τη
βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των
σχολείων.



Στηρίζουμε τη διοργάνωση περιβαλλοντικών και
εκπαιδευτικών επισκέψεων, προσφέροντας νέες
ευκαιρίες για μάθηση στα παιδιά του Θριασίου.



Στηρίζουμε σταθερά από το 2009 την προσπάθεια
του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας στο πλαίσιο της δράσης
«Νεανική Επιχειρηματικότητα» του Σωματείου
Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ).



Δώσαμε την ευκαιρία σε 2.875 μαθητές
σχολείων του Θριασίου να συμμετέχουν δωρεάν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού.
…και συνεχίζουμε

Ζεστός χειμώνας στα
σχολεία!
Όλα τα παιδιά αξίζουν ένα φιλόξενο σχολικό
περιβάλλον. Γι’ αυτό και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
χορηγούν κάθε χρόνο δωρεάν πετρέλαιο
θέρμανσης στα σχολεία της περιοχής του Θριασίου,
σε συνεργασία με τους Δήμους. Στη διάρκεια της
τελευταίας πενταετίας έχουν χορηγηθεί περίπου
600.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, αξίας άνω
των 440.000 ευρώ.

Επιβραβεύουμε και
στηρίζουμε τους άξιους!
Σε μια περίοδο όπου οι νέοι άνθρωποι αναζητούν
διεξόδους για ένα καλύτερο αύριο, στηρίζουμε
τους άξιους που προσπαθούν και διακρίνονται. Τους
παρέχουμε ευκαιρίες να ανοίξουν τα φτερά τους και
να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Στο πλαίσιο
αυτό, υλοποιούμε από το 2009 και κάθε χρόνο το
Πρόγραμμα Επιβράβευσης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από
σχολεία του Θριασίου.
Στόχος του προγράμματος είναι να επιβραβεύσει την
προσπάθεια των παιδιών και των οικογενειών τους
και να τους βοηθήσει στο ξεκίνημα των σπουδών
τους. Το πρόγραμμα στηρίζει ιδιαίτερα τους μαθητές
που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και έχουν
φιλοδοξίες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Μέχρι
σήμερα έχουν βραβευθεί 848 νέοι φοιτητές, με ποσό
που ανέρχεται συνολικά σε 724.800 ευρώ.

Επίσης, το 2011 διανεμήθηκε δωρεάν από την
ΕΚΟ, σε σχολεία, φορείς και ΜΚΟ ένας νέος, ειδικά
σχεδιασμένος μετρητής, που εξασφαλίζει ακρίβεια
στην παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης.

Ποιότητα
ζωής
Εδώ και χρόνια, συμμετέχουμε στην
προσπάθεια των κατοίκων του Θριασίου
για μια καλύτερη καθημερινότητα. Σε
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση
και φορείς της περιοχής, βοηθάμε ώστε
οι πόλεις γύρω μας να είναι όμορφες,
καθαρές και ανθρώπινες.
… και συνεχίζουμε

Παιδικές Χαρές στον Ασπρόπυργο
και στη Μάνδρα
Δημιουργήσαμε δύο φιλόξενους χώρους αναψυχής και άθλησης, για τα
παιδιά και για όλη την οικογένεια. Με τη χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ολοκληρώθηκε το 2009 το έργο ανάπλασης της παιδικής χαράς
και του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Ράχη του Δήμου Μάνδρας.
Επίσης, κατασκευάστηκε μια νέα παιδική χαρά στον Ασπρόπυργο, στην
πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη.
Οι παιδικές χαρές διαμορφώθηκαν με βάση τις υψηλές προδιαγραφές
ποιότητας που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα
του ΕΛΟΤ, από τον οποίο και πιστοποιήθηκαν. Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία
παιχνιδιών και οργάνων, ώστε να καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των
παιδιών.

Βοηθάμε να γίνουν οι πόλεις μας πιο
όμορφες
1,5 εκατομμύρια ευρώ
χορηγήθηκαν για την αγορά
οχημάτων και εξοπλισμού
καθαριότητας, αλλά και
σε δράσεις για το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζουν έμπρακτα τις δραστηριότητες των Δήμων,
συμβάλλοντας στην προσπάθεια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα τελευταία
πέντε χρόνια, έχουν προχωρήσει στη δωρεά 12 οχημάτων διαφόρων χρήσεων
συνολικού ποσού άνω των 700.000 ευρώ, καθώς και 225 κάδων,
containers και skippers συνολικής αξίας 200.000 ευρώ περίπου για την
ενίσχυση του εξοπλισμού καθαριότητας.
Επίσης, ενισχύουν οικονομικά μια σειρά από έργα συντήρησης και δημιουργίας
υποδομών, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα. Για το σκοπό αυτό, έχουν
διατεθεί συνολικά την τελευταία πενταετία 400.000 ευρώ.

Περιβάλλον
Λίμνη Κουμουνδούρου
Χρηματοδοτούμε τις απαραίτητες μελέτες για την
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της λίμνης
Κουμουνδούρου και το σχεδιασμό δράσεων βελτίωσής
της. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), στηρίζουμε την προσπάθεια
αποκατάστασης και ανάδειξης της λίμνης.
Επίσης, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία,
έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία για την αναμόρφωση
του γειτονικού λόφου Ρειτών, ώστε η περιοχή να
αναδειχθεί και να καταστεί επισκέψιμη, λόγω και του
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει.

Αναδάσωση στο ύψωμα Γκίκα
Βοηθάμε να πρασινίσει ξανά το ύψωμα Γκίκα στον
Ασπρόπυργο!
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποίησαν την
αναδάσωση μιας έκτασης 63στρεμμάτων, που είχε
καεί από πυρκαγιά το 2007. Η δενδροφύτευση
έγινε το Φεβρουάριο του 2009, με τη συμμετοχή
700 εθελοντών. Φυτεύτηκαν συνολικά 5.339 φυτά,
σύμφωνα με μελέτη αναδάσωσης που εκπονήθηκε και
εγκρίθηκε με βάση τις προδιαγραφές του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο της αναδάσωσης
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τη φροντίδα και τη
συντήρηση των δενδρυλλίων.

Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Θριάσιο
είναι για μας κορυφαία προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια
αναλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες, με στόχο την
αποκατάσταση και την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της
περιοχής.
Υλοποιούμε συστηματικά δράσεις για την αναβάθμιση του πρασίνου,
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ευαισθητοποίηση
του κοινού, σε όλη την περιοχή του Θριασίου.
• Ενισχύουμε τους όμορους Δήμους και τις εθελοντικές
οργανώσεις, με στόχο την επιτήρηση των δασών και την
πυροπροστασία.
• Αυξήσαμε το πράσινο στην ευρύτερη περιοχή του
Ασπροπύργου, αναλαμβάνοντας τη δενδροφύτευση
περιφερειακών οδών.
• Παρείχαμε χορηγία, ύψους 50.000 ευρώ, για την
επαναλειτουργία, αλλά και συντήρηση του Περιβαλλοντικού
Σταθμού Ασπροπύργου και έχουμε αναλάβει την ετήσια
συντήρησή του, ώστε να παρέχει ασφαλείς μετρήσεις σχετικά
με το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο.
• Τον Ιούνιο του 2012, διοργανώσαμε μια ανοιχτή εκδήλωση –
γιορτή για το περιβάλλον στον Ασπρόπυργο, σε συνεργασία
με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Η εκδήλωση είχε
οικολογικό περιεχόμενο, με μια σειρά από εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και ενημερωτικό
υλικό για μικρούς και μεγάλους.
… και συνεχίζουμε

63 στρέμματα αναδασώθηκαν
στο ύψωμα Γκίκα.

Πολιτισμός
Ο πολιτισμός είναι προϋπόθεση για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής. Σήμερα, σε μια
εποχή όπου η κρίση στερεί πόρους από
τον πολιτισμό, εξακολουθούμε να είμαστε
σύμμαχοι σε κάθε προσπάθεια για την
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

770.000 ευρώ δόθηκαν για
τη στήριξη του πολιτισμού.

•

Στηρίζουμε μια σειρά από καταξιωμένους
θεσμούς, που αναδεικνύουν την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου, όπως τα Θριάσια στον
Ασπρόπυργο, τα Αισχύλεια στην Ελευσίνα, τα
Ζερβονικόλεια, τα Λαμπέτεια και τα Κιθαιρώνεια
στη Μάνδρα, την Ψαράδικη Βραδιά στη Νέα
Πέραμο, κ.ά.

•

Ενισχύουμε οικονομικά τη δραστηριότητα
πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της
περιοχής, όπως ο Σύλλογος Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου, η Ένωση Κρητών Ελευσίνας, ο
Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «το Αδράχτι»,
ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας, ο Σύλλογος
Ηπειρωτών Θριασίου, ο Μικρασιατικός Σύλλογος
«Μελί» Μεγάρων κ.ά.
…και  συνεχίζουμε

Αθλητισμός
Είμαστε υποστηρικτές του αθλητισμού στην
περιοχή του Θριασίου. Ενισχύουμε τοπικούς
συλλόγους, σωματεία, ομάδες και άξιους
αθλητές, στην προσπάθειά τους να πετύχουν και
να διακριθούν. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε
έτσι, ώστε η νέα γενιά του τόπου να έχει
περισσότερες ευκαιρίες άθλησης. Να αποκτήσει
υγιή πρότυπα και να καλλιεργήσει αξίες
ζωής μέσα από τον αθλητισμό, τη συμμετοχή,
την ομαδικότητα. Την τελευταία πενταετία,
στηρίξαμε τις δραστηριότητες περισσότερων από
50 αθλητικών συλλόγων και σωματείων της
περιοχής.
Επίσης, συμβάλαμε στην ανάπτυξη του σχολικού
αθλητισμού, με τη χορηγία σημαντικών
διοργανώσεων, πρωταθλημάτων και τουρνουά.

Υπερήφανος χορηγός του
Πανελευσινιακού
Ως χορηγός του Πανελευσινιακού, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζουν ένα σπουδαίο αθλητικό κεφάλαιο
για την κοινωνία του Θριασίου. Μια ομάδα με πολυετή
και πλούσια σε διακρίσεις ιστορία, που τιμά την
περιοχή και προσφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του
αθλητισμού.

1,5 εκατομμύρια ευρώ
δόθηκαν για τη στήριξη του
αθλητισμού.

Στήριξη της
τοπικής
οικονομίας
Σε μια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας,
ενισχύουμε την τοπική οικονομία,
στηρίζουμε την απασχόληση και τις
τοπικές επιχειρήσεις, συνεισφέροντας
στα έσοδά τους.

40 εκατομμύρια ευρώ
δαπανήθηκαν για αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών
από τοπικούς προμηθευτές

•

Παρέχουμε απασχόληση σε περισσότερους από
400 μόνιμους εργαζόμενους που ζουν στην
περιοχή του Θριασίου.

•

Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 200
τοπικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Θριασίου.
Κάθε χρόνο δαπανούμε 40 εκατομμύρια ευρώ
περίπου, για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
από τοπικούς προμηθευτές.

•

Καταβάλλουμε δημοτικά τέλη, που αγγίζουν
τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Την περίοδο
2008-2012 το σύνολο των δημοτικών τελών
ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπερσύγχρονο
διυλιστήριο της
Ελευσίνας
Η λειτουργία των νέων μονάδων του διυλιστηρίου
Ελευσίνας έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία να στηρίξει
την εθνική μας οικονομία, διασφαλίζοντας θέσεις
εργασίας και μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση για
το περιβάλλον.
Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας απέναντι στην τοπική
κοινωνία, φροντίσαμε με το έργο μας να εξασφαλίσουμε
σημαντικό όφελος για το Θριάσιο και τους κατοίκους του.
•

Κατά τη διάρκεια του έργου απασχολήθηκαν
περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι.

•

Το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης,
δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ,
σχετίζεται με περιβαλλοντικά έργα.

•

Με τη λειτουργία του αναβαθμισμένου
διυλιστηρίου, μειώνονται μέχρι και 85% οι τοπικοί
ρύποι.

•

Ενισχύεται η ασφάλεια, με την εγκατάσταση
υπερσύγχρονων συστημάτων πρόληψης κινδύνων.

•

Εξασφαλίζονται 600 θέσεις εργασίας και
δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τοπικούς
προμηθευτές και συνεργάτες.

Με τη λειτουργία του
αναβαθμισμένου διυλιστηρίου
μειώνονται μέχρι και 85%
οι τοπικοί ρύποι.

Ανακύκλωσέ με!

Σε όλους αξίζει ένα ευχαριστώ.
Συνεχίζουμε αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήσαμε.
Σήμερα, σε μια εποχή όπου οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά,
παρακολουθούμε από κοντά, με αμείωτο ενδιαφέρον, τα προβλήματα της
περιοχής του Θριασίου και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα του Προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιοχή. Διευρύνουμε και εμπλουτίζουμε
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…

www.helpe.gr

…συνεχίζουμε εδώ, μαζί!
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Τα τελευταία πέντε χρόνια υλοποιήσαμε σημαντικές δράσεις, με όφελος για
κάθε περιοχή και για κάθε κάτοικο του Θριασίου. Όσα έγιναν μέχρι σήμερα,
οφείλονται σε μια μεγάλη και κοινή προσπάθεια: από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
με 4.240 εργαζόμενους, τους τοπικούς φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας
και κυρίως από κάθε συμπολίτη μας, που ανταποκρίθηκε και συμμετείχε στις
δράσεις και το όραμά μας.

