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Στη νέα δυσµενή κατάσταση την οποία έχουν να αντιµετωπίσουν τα ΕΛΠΕ ως αποτέλεσµα
της διεθνούς κρίσης στον πετρελαϊκό τοµέα και βεβαίως της πολύ µεγάλης πτώσης των
περιθωρίων διύλισης που θα οδηγήσουν σε σηµαντικές ζηµιές για το 2020, αναφέρθηκε κατά
βάση ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ανδρέας Σιάµισιης, µιλώντας σήµερα στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ανέφερε ότι οι στρατηγικοί στόχοι δεν αλλάζουν (Βελτίωση της
λειτουργίας στις υπάρχουσες δραστηριότητες, Ανάπτυξη µέσω επενδύσεων στους βασικούς
κλάδους και Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων) ωστόσο θα υπάρξουν προσαρµογές όσον
αφορά το χρονισµό, τις προτεραιότητες, αλλά και τη διάθεση πόρων, που να αντιστοιχίζονται
στα νέα δεδοµένα.
Σε ότι αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου και τις προβλέψεις για τα επόµενα του
πρώτου τρίµηνα, ο CEO των ΕΛΠΕ ανάφερε χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσµατα του πρώτου
τριµήνου του έτους ήταν θετικά. ∆εν µπορούµε όµως να περιµένουµε τις ίδιες αποδόσεις για
το υπόλοιπο της χρονιάς καθώς και για το 2021».
Η εταιρεία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις είπε ο κ.
Σιάµισιης και πρόσθεσε: «Αξιοποιήσαµε τα υψηλά περιθώρια που µας επιτρέπει η
συνθετότητα των διυλιστηρίων µας, διαχειριστήκαµε αποτελεσµατικά την πολιτική πωλήσεων
και αξιοποιήσαµε το πλεονέκτηµά µας σε αποθηκευτικούς χώρους. Όλα αυτά µας έδωσαν τη
δυνατότητα όχι µόνο να διατηρήσουµε σε υψηλό επίπεδο τη λειτουργία των διυλιστηρίων,
αλλά και να διασφαλίσουµε µία ικανοποιητική πορεία παρά την τρέχουσα συγκυρία».
Η γενική συνέλευση των µετόχων ενέκρινε το µέρισµα ύψους 0,50 ευρώ ανά µετοχή για τη
χρήση του 2019. Έχει καταβληθεί προµέρισµα 0,25 ευρώ και αποµένει το υπόλοιπο ποσό
του 0,25 ευρώ. Η αποκοπή θα γίνει στις 29 Ιουνίου και η καταβολή στις 6 Ιουλίου.
∆ΕΠΑ
Ο κ. Σιάµισιης εξέφρασε την προσδοκία, οι προσφορές από τους ενδιαφερόµενους, τόσο για
τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας (το 65% αν την πάρουν τα ΕΛΠΕ, το 100% αν την πάρει άλλος Όµιλος)
όσο και για τη ∆ΕΠΑ Υποδοµών (το 100%) να αποτυπώνουν την πραγµατική εµπορική αξία,
δεδοµένου του ρόλου που έχει να διαδραµατίσει το φυσικό αέριο τα επόµενα χρόνια, και µε
προϋπόθεση να λειτουργήσει ένα σωστό θεσµικό πλαίσιο που θα ενισχύει τον επί ίσοις όροις
ανταγωνισµό στην αγορά αερίου.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ χαρακτήρισε φυσιολογική εξέλιξη την σύσταση
κοινοπραξίας µε την EDISON για τη διεκδίκηση της ∆ΕΠΑ εµπορίας, δεδοµένου ότι οι δύο
όµιλοι είναι συνεταίροι στην ηλεκτροπαραγωγή, στην προµήθεια ρεύµατος και αερίου και στη
χονδρική του αερίου.
Όσον αφορά την πιθανότητα να υπάρξει συνεργασία της κοινοπραξίας ΕΛΠΕ – EDISON και
µε άλλους «παίχτες» για τη διεκδίκηση της ∆ΕΠΑ Εµπορίας, ο κ. Σιάµισιης άφησε ανοιχτό το
ενδεχόµενο να αξιολογηθεί µελλοντικά η οποιαδήποτε πρόταση προκύψει, αναφέροντας
µάλιστα ότι σε µια τέτοια περίπτωση θα εξεταστεί και συνολικότερα η συνεργασία και στους
τοµείς στους οποίους σήµερα δραστηριοποιείται η Elpedison.
Εκτίµησε πάντως ότι, για τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας, ακόµα και αν καταστεί εφικτό να αναδειχθεί
προτιµητέος επενδυτής εντός του 2020, το να «κλείσει» η συναλλαγή εντός του χρόνου είναι
πρακτικώς αδύνατο.
ΑΠΕ
Σε ότι αφορά την παρουσία των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ, ο κ. Σιάµισιης επανέλαβε ότι αποτελεί
στρατηγικό στόχο, παρότι τα νέα οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν από την κρίση
µπορεί να οδηγήσουν πιθανόν στο να υπάρξουν τροποποιήσεις του σχεδιασµού όσον αφορά
το χρονισµό των κινήσεων, τις προτεραιότητες, τη διάθεση οικονοµικών και ανθρώπινων
πόρων κ.λ.π.
Προανήγγειλε πάντως και επόµενη κίνηση (µετά την απόκτηση του φωτοβολταϊκού στην
Κοζάνη) που θα οδηγήσει τον Όµιλο στο να κατέχει περί τα 300 «πράσινα» Μεγαβάτ µέχρι
το τέλος του 2021, ενώ για το στόχο των 600 Μεγαβάτ είπε ότι είναι µια δυναµικότητα που
ταιριάζει στα µεγέθη και στο ρόλο που θέλει να παίξουν στον τοµέα τα ΕΛΠΕ.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος σηµείωσε πάντως ότι το φωτοβολταϊκό των 204 Μεγαβάτ στην
Κοζάνη δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει τις αδειοδοτικές διαδικασίες (αυτό είναι ευθύνη του
πωλητή) αλλά προσδοκά ότι µέσα στους επόµενους µήνες θα τις ολοκληρώσει, έτσι ώστε να
µπεί στη φάση της κατασκευής.
Ηλεκτρική αγορά
Για τη συµµετοχή των ΕΛΠΕ στον τοµέα του ρεύµατος µέσω της Elpedison, ο κ. Σιάµισιης
επισήµανε ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είναι οριακά κερδοφόρος (και µάλιστα µε όρους
προστιθέµενης αξίας είναι αµφίβολο εάν το πρόσηµο είναι θετικό) αποδίδοντας την εικόνα
αυτή στη στρεβλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισµού. Πρέπει να υπάρχει υγιές και ξεκάθαρο
πλαίσιο στην ηλεκτρική αγορά, πράγµα που τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουµε, είπε ο κ.
Σιάµισιης, προειδοποιώντας ότι «αν προσπαθούµε να λύσουµε την εξίσωση της ενεργειακής
µετάβασης από το λιγνίτη στις ΑΠΕ χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη το ρόλο του φυσικού
αερίου, αλλά και ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες υφιστάµενες επενδύσεις δισεκατοµµυρίων σε
µονάδες φυσικού αερίου, τότε κάνουµε ένα µεγάλο λάθος».
Ηλεκτροκίνηση
Μέσα στους επόµενους δύο µήνες, όπως ανέφερε ο κ. Σιάµισιης, θα ανακοινωθούν τα σχέδια
της εταιρείας στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης, επιβεβαιώνοντας ωστόσο, το σοβαρό
ενδιαφέρον του Οµίλου να δραστηριοποιηθεί στο χώρο µέσα από το δίκτυο των 1.700
πρατηρίων υγρών καυσίµων που διαθέτει στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τα ΕΛΠΕ "βλέπουν" αρχικά την υπόθεση
ηλεκτροκίνηση ως παροχή δυνατότητας φόρτισης µέσα από τα πρατήρια, και στη συνέχεια
ως πεδίο για την εγκατάσταση και διαχείριση δικτύου σταθµών φόρτισης και σε άλλα σηµεία
(αεροδρόµια, ξενοδοχεία, αλυσίδες κ.λπ.), ενώ φιλοδοξούν να παρέχουν εξυπηρέτηση στον
καταναλωτή µέσω ευρύτερης πλατφόρµας κάλυψης ενεργειακών αναγκών.
Υδρογονάνθρακες
Όσον αφορά τη συµµετοχή των ΕΛΠΕ στον τοµέα των υδρογονανθράκων ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος των ΕΛΠΕ τόνισε ότι δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του εάν δεν λάµβανε υπόψη

τις τρέχουσες εξελίξεις που προκύπτουν από τις τιµές του αργού, τις επιπτώσεις της
πανδηµίας κ.λπ.
Ωστόσο αποσαφήνισε ότι οι αποφάσεις για τέτοιες µακροπρόθεσµες επενδύσεις δεν
λαµβάνονται µε βάση τα δεδοµένα κάποιων τριµήνων αλλά στο πλαίσιο ευρύτερων
εκτιµήσεων.
Όσον αφορά το πρόγραµµα έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα µας, στο οποίο
εµπλέκονται τα ΕΛΠΕ, ο κ. Σιάµισιης ανέφερε ότι προχωρά σε κάθε περιοχή ανάλογα µε τα
δεδοµένα και το σηµείο στο οποίο βρίσκεται η αδειοδοτική διαδικασία. Στο ∆υτικό Πατραϊκό
για παράδειγµα, που είναι η πιο ώριµη περιοχή, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα γίνει «µέσα
στα επόµενα τρίµηνα».
Στα κριτήρια µε τα οποία τα ΕΛΠΕ αξιολογούν τα θέµατα των υδρογονανθράκων ο κ.
Σιάµισιης ανέφερε πρωταρχικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των δραστηριοτήτων και,
βεβαίως, την οικονοµική αποδοτικότητα.
Πάντως ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ξεκαθάρισε ότι εκεί που τα ΕΛΠΕ είναι µαζί µε «πολύ
µεγαλύτερους οµίλους», (εννοώντας προφανώς τις περιοχές της Κρήτης και του Ιονίου), την
πορεία των ερευνητικών δραστηριοτήτων την καθορίζουν αυτοί οι πολύ µεγάλοι Όµιλοι.
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