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Την επιτυχηµένη προσαρµογή των Ελληνικών Πετρελαίων στις νέες συνθήκες που δηµιούργησε 
η πανδηµία του κορωνοϊού τόσο γενικά όσο και ειδικά στο κλάδο της ενέργειας ανέδειξε µεταξύ 
άλλων, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάµισιης, µιλώντας στην διαδικτυακή 
συζήτηση του Οικονοµικού Φόρουµ των ∆ελφών µε τίτλο “Keeping the Lights On: Energy as an 
economic pillar during and post Covid-19”. 

Αρχικά υπογράµµισε ότι το σχέδιο δράσης σε συνθήκες κορωνοϊού των ΕΛΠΕ στηρίχθηκε σε δύο 
άξονες, όπου ο ένας αφορούσε την ασφάλεια των 8 µε 9 χιλιάδων εργαζοµένων που αφορά όλο 
το οικοσύστηµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου και ο άλλος την εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού (καύσιµα) της χώρας 24 ώρες την ηµέρα και 7 µέρες την εβδοµάδα. 

Και στις δύο περιπτώσεις η αξιολόγηση της κατάστασης δύο µήνες µετά το lockdown έχει θετικό 
πρόσηµο µε την δραστηριότητα να συνεχίζει οµαλά στα διυλιστήρια “για να κρατήσουµε τα φώτα 
αναµµένα” όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και την ίδια στιγµή τα πρατήρια να είναι σε θέση να 
προµηθεύουν απρόσκοπτα τους καταναλωτές. 

Στο “κάδρο” επίσης, θα πρέπει να προσθέσουµε την πτώση της ζήτησης, ιδιαίτερα σε ορισµένα 
προϊόντα πετρελαίου όπως είναι για παράδειγµα η κηροζίνη (καύσιµο για τα αεροπλάνα) και την 
κατάρρευση των τιµών του πετρελαίου. 

Σε ερώτηση σχετικά µε το κατά πόσο η κρίση του κορωνοϊού και οι νέες προκλήσεις για την 
επόµενη µέρα αλλάζουν τις επιδιώξεις και τις στοχεύσεις του Οµίλου, το υψηλόβαθµο στέλεχος 
των ΕΛΠΕ τόνισε πως παραµένει ακέραια η στρατηγική µε τους άξονες, όπου στην πρώτη γραµµή 
είναι η ενεργειακή µετάβαση σε πιο καθαρές µορφές ενέργειας και υπό το πρίσµα αυτό η 
µετεξέλιξη και µετασχηµατισµός του οµίλου σε ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπου η πράσινη 
ενέργεια θα έχει τον πρώτο λόγο. 

Μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το τι µέλλει γενέσθαι µε τους υδρογονάνθρακες 
υπό το φόντο των σηµερινών τιµών του πετρελαίου, ο κύριος Σιάµισιης τόνισε πως η 



δραστηριότητα του upstream προχωράει κανονικά και το γεγονός ότι τα πρώτα βαρέλια 
σχεδιάζεται να γεµίσουν σε µερικά χρόνια, όταν και οι τιµές θα έχουν επανέλθει, δεν συνιστά 
κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για το χαρτοφυλάκιο και τα assets του Οµίλου, δεδοµένου ότι η 
περίοδος κρίσης θα έχει παρέλθει. Μάλιστα δεν παρέλειψε να συµπληρώσει πως πλέον έχοντας 
περάσει από µια σειρά κρίσης, ο Όµιλος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και εργαλεία 
προκειµένου να διέλθει και από αυτήν ισχυρότερος, αξιοποιώντας τις όποιες ευκαιρίες 
προκύπτουν. 
 


