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Ενεργειακός Όµιλος µε ηγετική θέση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη

Upstream

• Σύγχρονα διυλιστήρια, υψηλού 

βαθμού συνθετότητας.

• Ανταγωνιστικό μείγμα προϊόντων, με 

τις εξαγωγές να αποτελούν >55% του 

συνόλου.

• Ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, με 

μερίδιο 60-65% στην χονδρική και 

30% στη λιανική μέσω της ΕΚΟ.

• Καθετοποίηση κλάδου Εγχώριας 

Εμπορίας και Πετροχημικών με τον 

κλάδο της Διύλισης.

• 3.300 εργαζόμενοι στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Ενεργητικό αξίας €7,2 δις και ίδια 

κεφάλαια ύψους €2,1 δις (στοιχεία 

31.12.2016).

• Πάνω από €400 εκατ. υπό τη μορφή 

μερισμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο τα 

τελευταία 10 χρόνια . 

• Κατά μέσο όρο, €150 εκατ. 

καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο 

σε φόρους και εισφορές ετησίως και 

για λογαριασμό του εισπράττονται και 

αποδίδονται ≈ €1,5 με 2 δισ. ανά έτος 

(ΕΦΚ και ΦΠΑ).



Απασχόληση ~ 120 φοιτητών 

ΑΤΕΙ και ~ 60 φοιτητών ΑΕΙ (σε 

ετήσια βάση)

Απασχόληση 23 νέων 

αριστούχων πτυχιούχων  (2014 

– 2016)

Ενίσχυση Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

- Παν/μιο Πειραιώς, «Ενέργεια, 

Στρατηγική, Δίκαιο και 

Οικονομία»

- Πολυτεχνείο Κρήτης, 

«Μηχανική Πετρελαίου»

> 260 Προσλήψεις

στην Ελλάδα το 

διάστημα 2015-2016

15% μοριοδότηση τέκνων 

εργαζομένων και κατοίκων 

όμορων δήμων

~ 100.000 ώρες

εκπαίδευσης το 2016,

> 7 ημέρες ΜΟ ανά 

εργαζόμενο

Εκπαίδευση / Ανάπτυξη

Προσλήψεις

Δράσεις Νέας Γενιάς

Επίκεντρο ο Άνθρωπος
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O Όµιλος ΕΛΠΕ εργοδότης πρώτης επιλογής και οι άνθρωποί µας το
ανταγωνιστικότερο πλεονέκτηµά µας

3.300 εργαζόμενοι από τους 

οποίους οι 2.650 στην 

Ελλάδα και 650 στο 

Εξωτερικό

Για κάθε 1 άμεση θέση εργασίας 

προκύπτουν 10 έμμεσες 

θέσεις στην εθνική 

οικονομία*

*ΙΟΒΕ - Ο Κλάδος Διύλισης στην Ελλάδα: Συμβολή στην Εθνική Οικονομία και Προοπτικές
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Ο Όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων έχει ολοκληρώσει ένα µεγάλο
επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 3 δισ. ευρώ εν µέσω πρωτοφανούς διεθνούς
και εγχώριας οικονοµικής κρίσης

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού,

πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη βιομηχανική

επένδυση στην Ελλάδα, το έργο εκσυγχρονισμού

των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης,

ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους θέση και τον

εξαγωγικό τους προσανατολισμό με εξαγωγές

πλέον άνω του 55% της συνολικής τους παραγωγής

και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και

σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Με αυτό τον τρόπο, τα Ελληνικά Πετρέλαια σήμερα 

μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και 

να συμμετέχουν στις ελληνικές και περιφερειακές 

ενεργειακές εξελίξεις.
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Λειτουργικό Μοντέλο

Ασπρόπυργος
Ελευσίνα

Naphtha for 
reforming

SRAR & VGO for 
upgrading

Naphtha for 
reforming

Θεσσαλονίκη

SRAR for 
upgrading

HC
FCCHC

FXC

CCR
VDU

Διυλιστήριο Ασπροπύργου: 

• 148.000 βαρ./ημ. 

• 8,0 εκ. τόνοι ετησίως

• Αποθηκευτική Ικανότητα 2,3 εκατ. m3

• Δείκτης Nelson 9,7

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

• 93.000 βαρ./ημ.

• 3,5 εκ. τόνοι ετησίως

• Αποθηκευτική Ικανότητα 1,0 εκατ. m3

• Μονάδα παραγωγής πετροχημικών

• Δείκτης Nelson 6,9

Διυλιστήριο Ελευσίνας 

• 100.000 βαρ./ημ. 

• 4,5 εκ. τόνοι ετησίως

• Αποθηκευτική Ικανότητα 3,3 εκατ. m3

• Δείκτης Nelson 11,3

Η αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας µε διυλιστήρια υψηλού βαθµού
συνθετότητας, …
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… σε συνδυασµό µε τη µείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά, αποτελούν τις
κύριες αιτίες αύξησης των εξαγωγών

Εξαγωγές (MT ‘000)

2.377

4.501
5.518

6.589 6.942

8.644

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% συνόλου

21% 36% 44% 49% 49% 56%

Ισοζύγιο Ντίζελ στην περιοχή της Μεσογείου* 

(MT ‘000)

*Πηγή: KBC Advanced Technologies, Company information

7.0387.091
6.6696.599

7.727

9.267

10.125

11.413

2009 2010 2011

+1%
+6%

-1%

-42%

2012 2013 2014 20162015

Εγχώρια Κατανάλωση (MT ‘000)
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Σηµαντικές Επενδυτικές Ευκαιρίες στους τοµείς:

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τα ΕΛΠΕ, μέσω της 100% θυγατρικής «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» :

- έχουν ήδη σε λειτουργία Φ/Β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW, καθώς και αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,8 MW.

- κατοχύρωσαν στον πρώτο διαγωνισμό για την κατασκευή Φ/Β σταθμών, 3 φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 8,6 MW τα οποία

βρίσκονται υπό κατασκευή.

- προωθούν έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, έχοντας 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

• Φυσικό Αέριο & Ηλεκτρισµός
Τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται στις αγορές του φυσικού αερίου μέσω της συμμετοχής κατά 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ καθώς και του

ηλεκτρισμού μέσω της συμμετοχής κατά 38% στην ELPEDISON S.A.

• Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων
Τα ΕΛΠΕ:

- ενεργούν ως διαχειριστής της κοινοπραξίας 50:50 με την Edison

για την παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου. Ήδη έχει εντοπιστεί

πετρελαιοπιθανή γεωλογική δομή, η οποία θα ερευνηθεί με

γεώτρηση. Εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα

αποθέματα άνω των 100 εκατ. βαρελιών.

- έχουν ανακηρυχθεί «προτιμητέος ανάδοχος» για 2 χερσαίες

περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ

Πελοπόννησος).

- έχουν υποβάλλει προσφορές για 3 περιοχές του Ιονίου, κατά

μόνας ή σε κοινοπραξία με μεγάλες διεθνείς εταιρίες. Η

κοινοπραξία Total, Edison και ΕΛΠΕ έχει ανακηρυχθεί

«προτιμητέος ανάδοχος» για το οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας.
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Τι χρειάζεται για να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν νέες ενεργειακές
επενδύσεις στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες:

5 απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Νομοθετική, ρυθμιστική και φορολογική σταθερότητα

2. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους και αξιοποίηση όλων των δυνατών

πηγών (τραπεζικό σύστημα, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί όπως ΕIB/EBRD,

κεφαλαιαγορές)

3. Κοινή λογική και εκμετάλλευση της εμπειρίας άλλων χωρών – δεν χρειάζεται συνέχεια «να

εφευρίσκουμε το τροχό»

4. Απλοποίηση διαδικασιών στο Δημόσιο

5. Ταχύτητα και συνέπεια στη εφαρμογή νόμων και διοικητικών πράξεων και στην απονομή της

δικαιοσύνης

Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις υλοποιηθούν, θεωρούμε ότι ο κλάδος της 

ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες του (ελληνικές και διεθνείς), είναι έτοιμες να 

ανταποκριθούν.


