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Θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των 
Ελληνικών Πετρελαίων το 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, επισηµαίνει ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, Ευστάθιος Τσοτσορός σε συνέντευξή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Τσοτσορός χαρακτηρίζει ως ιστορικής σηµασίας την έξοδο από το καθεστώς επιτροπείας των 
µνηµονίων και, ενόψει της ∆ΕΘ, επισηµαίνει την ανάγκη παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν σε 
παραγωγική ανασυγκρότηση, επενδύσεις και ενεργό συµµετοχή της χώρας στο σύγχρονο παγκόσµιο 
παραγωγικό σύστηµα. 
Για τη διαδικασία πώλησης πλειοψηφικού πακέτου µετοχών των ΕΛΠΕ, ο επικεφαλής του οµίλου 
αναφέρει ότι είναι σοβαρότατο το θέµα που δηµιουργήθηκε µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων 
που εµπόδισαν την είσοδο των υποψήφιων επενδυτών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, 
επισηµαίνοντας ότι αναµένονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες προκειµένου να ολοκληρωθεί το 
συγκεκριµένο στάδιο της διαδικασίας. Ο κ. Τσοτσορός τονίζει ακόµη µεταξύ άλλων ότι: 
- Ο όµιλος θα παραµείνει στον κλάδο του φυσικού αερίου, είτε µέσω της ∆ΕΠΑ είτε µέσω άλλης 
εταιρίας. 
-Είναι σε προχωρηµένο στάδιο οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - 
Σκοπίων. 
- Η αγορά καυσίµων παρουσιάζει πτώση 0,9 % στο επτάµηνο του 2018 και η εικόνα δεν προβλέπεται 
να αναστραφεί στο σύνολο του έτους. 
- Η διαπραγµάτευση της Κοινοπραξίας TOTAL - ExxonMobil - ΕΛΠΕ µε το ∆ηµόσιο για τη 
σύµβαση µίσθωσης των δύο περιοχών ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης για έρευνες 
υδρογονανθράκων είναι σε τελικό στάδιο. Παράλληλα, έχει υποβληθεί βελτιωµένη προσφορά για 
την περιοχή του Ιονίου από την Κοινοπραξία Repsol - ΕΛΠΕ ενώ στον Πατραϊκό Κόλπο στόχος είναι 
να πραγµατοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 2019. Αν επαληθευθούν οι γεωλογικές 
απόψεις εκτιµάται ότι η δοµή θα περιέχει περισσότερα από 120 εκατ. απολήψιµα βαρέλια 
πετρελαίου. 
-Ως τις αρχές Οκτωβρίου θα υποβληθεί στους µετόχους πρόταση για την υλοποίηση σχεδιασµού που 
θα διασφαλίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΕΛΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. 
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της συνέντευξης του Ευστάθιου Τσοτσορού στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων και τον δηµοσιογράφο Κώστα Βουτσαδάκη 
·  Κύριε πρόεδρε, ανακοινώσατε ισχυρά αποτελέσµατα για το πρώτο εξάµηνο του έτους. Μπορείτε 
να κάνετε µια εκτίµηση για την πορεία έως το τέλος του έτους; 
Το 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία των ΕΛΠΕ, τα ετήσια δηµοσιευµένα κέρδη EBITDA, θα 
ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Η επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος κρίνεται απόλυτα εφικτή και 
πιθανολογείται µετά βεβαιότητας µε βάση τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα οκταµήνου 2018, υπό την 
προϋπόθεση περιορισµένων µεταβολών στο διεθνές περιβάλλον και διατήρησης στους επόµενους 
τέσσερεις µήνες κλίµατος εργασιακής ειρήνης. 
Όπως έχουµε ξανά αναφέρει, η διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας βασίζεται στην προσήλωση των 
επιχειρηµατικών µονάδων για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων: του ενεργειακού και 
ψηφιακού µετασχηµατισµού, της διεύρυνσης των αγορών και των διεθνών συνεργασιών, της 
ενσωµάτωσης της καινοτοµίας και της διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας, καθώς και της 
εξωστρεφούς ανταγωνιστικής λειτουργίας που βασίζεται στην ασφαλή και πλήρη αξιοποίηση της 
παραγωγικής δυναµικότητας και στον σταδιακό περιορισµό του συνολικού κόστους λειτουργίας. 



·  Την ερχόµενη εβδοµάδα θα γίνουν τα εγκαίνια της ∆ΕΘ. Τι περιµένετε να ακούσετε από τον 
Πρωθυπουργό για την πορεία της χώρας στη µεταµνηµονιακή περίοδο; 
Η χώρα, µετά την ιστορικής σηµασίας έξοδο από το καθεστώς επιτροπείας των υπεροκταετούς 
διάρκειας µνηµονίων, βρίσκεται αντιµέτωπη αφενός µεν µε τις καταστροφικές συνέπειες της 
µνηµονιακής περιόδου για τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας και µε ένα δηµόσιο χρέος 
µεγαλύτερο από αυτό της έναρξης των µνηµονίων, αφετέρου δε, µε τα οξύτατα δοµικά προβλήµατα 
και τις εγγενείς αδυναµίες του ελληνικού οικονοµικοκοινωνικού συστήµατος των τελευταίων 
δεκαετιών, που δεν αντιµετωπίστηκαν παρά τα µνηµονιακά µεταρρυθµιστικά µέτρα. 
Θα περιορισθώ στα ζητήµατα επανεκκίνησης της ανάπτυξης και είµαι βέβαιος ότι θα υπάρξει 
αναφορά δια στόµατος Πρωθυπουργού στους κύριους άξονες παρεµβάσεων και σε συγκεκριµένα 
βασικά µέτρα: α) για την διαµόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση (µεταρρυθµίσεις στο διοικητικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο), β) για την 
αναπλήρωση του επενδυτικού κενού των 100 δισ. ευρώ που κληρονόµησε η µνηµονιακή περίοδος 
(επενδύσεις σε εξωστρεφείς σύγχρονους και καινοτόµους παραγωγικούς κλάδους) και γ) για τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις ώστε να αναπτυχθούν οι αναγκαίοι µηχανισµοί που θα προωθήσουν την 
ενεργό συµµετοχή της χώρας στο υπό διαµόρφωση σύγχρονο παγκόσµιο παραγωγικό σύστηµα της 
µεταψηφιακής εποχής. 
·  Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου µετοχών των ΕΛΠΕ, από 
το ∆ηµόσιο και τον Όµιλο Λάτση. Ποιο είναι το σχόλιό σας για την εξέλιξη της διαδικασίας και τις 
αντιδράσεις των εργαζοµένων; 
Η εν λόγω διαδικασία προχωρά στο πλαίσιο του αρχικού προγραµµατισµού, µε εξαίρεση τις 
επισκέψεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις που δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθούν λόγω 
των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων. 
Όπως είναι γνωστό και από τις πρόσφατες δηλώσεις των εκπροσώπων του Σωµατείου των 
εργαζοµένων, αντιτίθενται στην πώληση της δηµόσιας συµµετοχής και στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσονται οι προαναφερθείσες κινητοποιήσεις καθώς και σχετικές νοµικές ενέργειες του 
Σωµατείου. 
Είναι προφανές ότι η αντιµετώπιση του σοβαρότατου αυτού θέµατος αποτελεί προτεραιότητα για 
τους αρµόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τους εκπροσώπους του δηµοσίου, που αναµένεται να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση του, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της σε εξέλιξη διαδικασίας. 
·  Κατά την οµιλία σας στη γενική συνέλευση των µετόχων, αναφέρατε ότι µέσα στο 2018 η διοίκηση 
θα καταθέσει πρόταση προς τους µετόχους µε τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των 
αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και τον ρόλο του Οµίλου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. 
Ποιοι θα είναι οι άξονες αυτής της πρότασης; 
Μπορώ να σας ενηµερώσω ότι, η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΠΕ βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο για 
την κατάρτιση ολοκληρωµένης πρότασης, η οποία θα τεθεί υπόψιν των µετόχων στις αρχές 
Οκτωβρίου. 
Η τρέχουσα συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς, 
αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης και συντονισµένης δράσης, στη κατεύθυνση της υλοποίησης 
ενός βιώσιµου, αναπτυξιακού σχεδιασµού που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση όλων των 
παραµέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Οµίλου και, παράλληλα, θα αξιολογεί τις 
παγκόσµιες εξελίξεις και θα δίνει έµφαση στα κρίσιµα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής και του 
ενεργειακού και του ψηφιακού µετασχηµατισµού. 
Η πρόταση που θα υποβληθεί, εστιάζει στη διασφάλιση του πρωταγωνιστικού ρόλου των ΕΛΠΕ 
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, παραµένοντας ένας πρωτοπόρος ενεργειακός Όµιλος που 
θα καταγράφει σηµαντικές επιδόσεις και θα ανταπεξέρχεται µε επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισµό. 
·  Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συµβάσεις για τις έρευνες Υδρογονανθράκων στην Κρήτη και στο 
Ιόνιο; Επιπροσθέτως, ισχύει το χρονοδιάγραµµα για έναρξη των γεωτρήσεων στον Πατραϊκό κόλπο 
το 2019 και ποιες είναι οι εκτιµήσεις για την ύπαρξη κοιτασµάτων στη περιοχή; 
Οι διαπραγµατεύσεις της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του 
επιχειρηµατικού σχήµατος TOTAL - ExxonMobil - ΕΛΠΕ για τις δύο περιοχές δυτικά και Ν∆ της 
Κρήτης, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη και οι διαδικασίες έγκρισης από 
το ΥΠΕΝ της αναθεωρηµένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 



Για τη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», το επιχειρηµατικό σχήµα Repsol - ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει την 
τελική βελτιωµένη προσφορά του και αναµένεται η ανακήρυξή του από το Υπουργείο Ενέργειας ως 
«προτιµητέος ανάδοχος», για να ξεκινήσει η διαπραγµάτευση της Σύµβασης Μίσθωσης. 
Στον Πατραϊκό κόλπο, είναι σε εξέλιξη οι γεωτεχνικές µελέτες στην περιοχή που θα εκτελεστεί το 
γεωτρητικό πρόγραµµα και η κατάρτιση των σχετικών περιβαλλοντικών µελετών και 
αδειοδοτήσεων, µε στόχο την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης το 2019. Εάν πράγµατι 
επαληθευτούν οι γεωλογικές απόψεις, τότε εκτιµάται ότι η γεωλογική δοµή θα περιέχει περισσότερα 
από 120 εκατ. απολήψιµα βαρέλια πετρελαίου. 
·  Ποια είναι η εικόνα για τις καταναλώσεις καυσίµων στην εσωτερική αγορά; Μπορεί το 2018 να 
αναστραφεί η πτωτική πορεία της αγοράς των προηγούµενων ετών; 
Η συνολική εικόνα δεν θα αναστραφεί. Είναι ενδεικτικό ότι, το σύνολο της αγοράς καυσίµων στο 
επτάµηνο του 2018 παρουσιάζει µείωση 0,9% σε σχέση µε πέρυσι. Ειδικότερα, το σύνολο της 
κατανάλωσης στα κύρια καύσιµα της δασµολογηµένης αγοράς παρουσιάζει πτώση 3,2%, κυρίως 
λόγω της σηµαντικής υποχώρησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης κατά το πρώτο 
τετράµηνο (-23,6%) και της µείωσης στις βενζίνες (-1,1%). Αντιθέτως, η αγορά του πετρελαίου 
κίνησης παρουσιάζει αύξηση 4,5%. Στα καύσιµα της αδασµολόγητης αγοράς παρουσιάζεται αύξηση 
κατά 2,5% στο επτάµηνο, που προκύπτει από την αύξηση 11,6% στα καύσιµα Αεροπορίας και την 
µείωση κατά 1% στα καύσιµα Ναυτιλίας. 
Η συνολική αγορά καυσίµων του 2018 εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει µείωση σε σχέση µε το 2017, 
καθώς η αύξηση των καυσίµων της αδασµολόγητης αγοράς δεν δύναται να αντισταθµίσει την πτώση 
της κατανάλωσης δασµολογηµένων καυσίµων. 
Είναι ενδεικτικό ότι στα καύσιµα κίνησης οι µήνες της καλοκαιρινής περιόδου, οι οποίοι 
παρουσιάζουν την υψηλότερη κατανάλωση, κινήθηκαν χαµηλότερα των προσδοκιών και οι όγκοι 
που χάθηκαν δεν µπορούν να αναπληρωθούν από την κατανάλωση των επόµενων µηνών. Μόνο το 
τρίµηνο Μαΐου-Ιουλίου η αγορά συνολικά κατέγραψε απώλειες 1% σε σχέση µε τα περσινά επίπεδα, 
λόγω της πτώσης στη κατανάλωση βενζινών. Συνεπώς, για τα καύσιµα κίνησης το 2018 αναµένεται 
να συνεχιστεί η πτωτική τάση των προηγούµενων ετών. Αντίστοιχα και για το πετρέλαιο θέρµανσης, 
η σηµαντική µείωση της κατανάλωσης του πρώτου τετραµήνου του έτους δεν είναι δυνατόν να 
ανακτηθεί από την κατανάλωση των µηνών Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου. 
·  Κύριε πρόεδρε, έχετε καταλήξει σε αποφάσεις σε σχέση µε τη συµµετοχή σας στη ∆ΕΠΑ και την 
αγορά φυσικού αερίου; 
Επαναλαµβάνω, µε κατηγορηµατικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει καµία περίπτωση αποχώρησης του 
οµίλου ΕΛΠΕ από τον κλάδο του Φυσικού Αερίου. Έχουµε αυξηµένο ενδιαφέρον για τον τοµέα της 
Εµπορίας, υπό την βασική προϋπόθεση ότι αυτή τη φορά εµείς θα λαµβάνουµε τις αποφάσεις και θα 
διατηρούµε τον απόλυτο έλεγχο, είτε πρόκειται για το µέρος της ∆ΕΠΑ που θα αποσχισθεί, είτε για 
κάποια άλλη εταιρία. 
·  Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων; 
Η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για την 
γειτονική χώρα όσο και για τα ΕΛΠΕ. Προς την κατεύθυνση επίλυσης των σχετικών µε το ζήτηµα 
προβληµάτων και διαφορών, διεξάγονται ήδη, ιδιαίτερα εποικοδοµητικές συζητήσεις µεταξύ 
αρµοδίων κυβερνητικών παραγόντων του γειτονικού κράτους και των ΕΛΠΕ, οι οποίες βρίσκονται 
σε προχωρηµένο στάδιο. Είµαστε αισιόδοξοι ότι σύντοµα θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, ώστε να 
ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για την επαναλειτουργία του αγωγού. 
 


