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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΙΝΟΙΛ: Προσφορά 25.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες
του Δήμου Αθηναίων

Η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ, σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που συγκλονίζει τη χώρα αλλά και την
ανθρωπότητα ολόκληρη, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, κοινωνική
ενσυναίσθηση και συνέπεια, στέκεται στο πλευρό της Πολιτείας και των Αρμόδιων Αρχών. Στο
πλαίσιο αυτό, η εταιρία στηρίζοντας έμπρακτα τον Δήμο Αθηναίων και για χρονικό διάστημα
30 ημερών, καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου σε πετρέλαιο κίνησης για ενέργειες που
αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, η ΕΛΙΝΟΙΛ προσφέρει 25.500 λίτρα πετρελαίου για τον εφοδιασμό των
οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας έτσι το δύσκολο έργο της
απολύμανσης των δημόσιων χώρων σε μια χρονική περίοδο που η προστασία της δημόσιας
υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τα δημοτικά οχήματα καθαριότητας στο πλαίσιο των
μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προβαίνουν καθημερινά σε σχολαστικές απολυμάνσεις δρόμων,
πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και άλλων πολυσύχναστων σημείων της πόλης, όπως
χώρους γύρω από νοσοκομεία, σταθμούς μετρό και τρένων, στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες,
δημόσια και δημοτικά κτίρια και πάρκα στο σύνολο επτά δημοτικών διαμερισμάτων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, ανέφερε σχετικά: «Βιώνουμε μια
αβέβαιη και συνάμα πρωτοφανή συνθήκη, που συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα, στην οποία
είναι σαφές ότι πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σε τόσο δύσκολες στιγμές οφείλουμε
να σταθούμε δίπλα στον κρατικό μηχανισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο του. Είναι άλλωστε
το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την κοινωνία και την χώρα.»
Η ΕΛΙΝΟΙΛ, 66 χρόνια τώρα παραμένει συνεπής στις αρχές της για ήθος, συνέπεια και
αξιοπιστία, φροντίζοντας ώστε κάθε της ενέργεια να αποτελεί ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, πάντα με
σεβασμό απέναντι στον Άνθρωπο και την Κοινωνία.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ, ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρείες εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα με
πανελλαδικό δίκτυο 620 πρατηρίων. Η μακροβιότερη ελληνική εταιρεία καυσίμων δραστηριοποιείται στον χώρο των
πρατηρίων καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και ποντοπόρου ναυτιλίας με υγρά στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτηρίων. Με γνώμονα την υπεύθυνη
δραστηριότητα απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, η ΕΛΙΝΟΙΛ αναπτύσσεται παραμένοντας
συνεπής στις αρχές της για ήθος, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
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