
 
 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022 

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ υπερήφανος Χορηγός του Χρυσού Ολυμπιονίκη 

Μίλτου Τεντόγλου και Υποστηρικτής της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής  

 

Δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση προς την κορυφή, η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκινάει χορηγική 

συνεργασία με τον Μίλτο Τεντόγλου, Χρυσό Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος, για 

την προετοιμασία της συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο 

Παρίσι. Οι αξίες που πρεσβεύει ο Μίλτος Τεντόγλου, μεταξύ των οποίων η άμιλλα, ο 

σεβασμός και η στοχοπροσήλωση, συμβαδίζουν με την εταιρία και την 68ετή 

επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά.  

Παράλληλα, στηρίζοντας σταθερά το Ολυμπιακό ιδεώδες στο πέρασμα του χρόνου, η 

ΕΛΙΝΟΙΛ ανανεώνει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία της με την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), στο πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος «Παρίσι 

2024». Ως ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος, η ΕΛΙΝΟΙΛ προσφέρει υψηλής 

ποιότητας καύσιμα για τις ανάγκες μετακίνησης της ΕΟΕ και της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας έως τα τέλη του 2024. 

Ο κ. Γιάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, ανέφερε σχετικά: «Το 

«Ευ Αγωνίζεσθαι» στη μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού μας εμπνέει 

όλους, αθλητές και θεατές, να προσπαθούμε για το καλύτερο και κάθε φορά να 

θέτουμε τον πήχη υψηλότερα. Ο αθλητισμός είναι καταλύτης ανάδειξης θετικών 

προτύπων για τη νέα γενιά, γι’ αυτό ένθερμα υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του 

Μίλτου Τεντόγλου και το πολυδιάστατο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».  

Ο κ. Μίλτος Τεντόγλου, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω την  

ΕΛΙΝΟΙΛ στο πλευρό μου στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο 

Παρίσι. Ευχαριστώ πολύ την εταιρία για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη, η οποία 

μου δίνει ώθηση να συνεχίσω την προετοιμασία μου με στόχο να φτάσω ακόμα 

υψηλότερα, κάνοντας τους υποστηρικτές μου και τη χώρα υπερήφανους».  

 

Σχετικά με την ΕΛΙΝΟΙΛ 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, 

με ένα πανελλαδικό δίκτυο 600 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του 

εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές 

επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της 

ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, 

διαθέτοντας στόλο ελεγχόμενων βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει μια 

πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους και σήμερα συγκαταλέγεται 

σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό 

χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και 

φυσικού αερίου.  

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛΙΝΟΙΛ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr.  

http://www.elin.gr/

