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Μαρούσι, 11/10/2018 

Ανακατασκευή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου  

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης 

«360
o
 Ενέργειες» υλοποιεί σειρά δράσεων που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και  

έργα υποδομής στους όμορους με τις εγκαταστάσεις του Δήμους, με κεντρικό άξονα 

τις Βιώσιμες Πόλεις και το Περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό ότι, κατά τη τελευταία 

τριετία έχουν παραδοθεί προς χρήση από τις τοπικές κοινωνίες συνολικά πέντε (5) 

παιδικές χαρές και δύο (2) γήπεδα μπάσκετ. 

 

Σήμερα, Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα 

εγκαίνια του έργου «Ανακατασκευή της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στη  

Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου» του Δήμου Δέλτα, συνολικού εμβαδού 2.270 

τ.μ., που  περιελάμβανε την ανάπλαση του χώρου της Παιδικής Χαράς, του Γηπέδου 

Καλαθοσφαίρισης, καθώς και της Αλέας. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις 

προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, με πρόβλεψη πρόσβασης σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες και πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα ελέγχου “Octocert”. 

  

H ανακατασκευή, που ολοκληρώθηκε με την αποκλειστική χορηγία του Ομίλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία του 

Δήμου Δέλτα, καθώς προσφέρει ένα ασφαλές υπαίθριο περιβάλλον, κατάλληλο για 

παιχνίδι, ξεκούραση, διασκέδαση και άθληση. 

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Ευθύμιος 

Φωτόπουλος και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ την ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσώπησαν ο κ. Χριστόφορος Αντώτσιος,  Διευθυντής 

Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και άλλα Διευθυντικά Στελέχη 

του Ομίλου. Παιδιά από τη σχολική κοινότητα της περιοχής, έπαιξαν και 

διασκέδασαν με τους φίλους τους, ενώ νέοι τοπικών Αθλητικών Συλλόγων 

πραγματοποίησαν την καθημερινή τους προπόνηση. 

  

Κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Ευ. Φωτόπουλος, τόνισε:  

«Τα εγκαίνια της σημερινής παιδικής χαράς που εντάσσονται στο πρόγραμμα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ΕΛΠΕ, είναι μια  από τις πολλές τους δράσεις 

στον δικό μας Δήμο. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιήσει και άλλα έργα, όπως 

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Φωτοβολταϊκά στα σχολεία, πετρέλαιο θέρμανσης 



σε Σχολικές μονάδες, ενίσχυση Αθλητικών Σωματείων, Πολιτιστικών Συλλόγων και 

κοινωνικών Δομών».   

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής ΒΕΘ κ. Χρ. Αντώτσιος, επεσήμανε: «Στόχος του 

Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στους κατοίκους των 

όμορων Δήμων, υλοποιώντας σειρά δράσεων για την κοινωνία, με έμφαση στις 

ευπαθείς ομάδες, στη Νέα γενιά, στον Αθλητισμό, στον Πολιτισμό, αλλά και με  

πολλά έργα υποδομής όπως η διαμόρφωση της πλατείας που εγκαινιάζουμε 

σήμερα.»   

Με διαχρονική συνέπεια και σταθερότητα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

συνεχίζει κάθε χρόνο να υλοποιεί «Ενέργειες για τη Κοινωνία!» 

 

 


