
Μεγάλη διάκριση για ΕΛΠΕ στο θεσµό 
Diamonds of the Greek Economy 

 

Η εισηγµένη διακρίθηκε ως κορυφαία εταιρία της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα. Η πορεία 
µας ήταν µια συνεχής πρόκληση, τόνισε ο CEO Ανδρέας Σιάµισιης. Το µήνυµα Χατζηδάκη.  

 
 

16 Ιουλίου 2020 - 09:57 

Την ανάδειξη της ως η κορυφαία Εταιρία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, πέτυχε η 
Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +1,07%, λαµβάνοντας ειδική τιµητική διάκριση κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης για την απονοµή των Βραβείων Επιχειρηµατικής Αριστείας “Diamonds of the 
Greek Economy”. 

Στόχος της εκδήλωσης, που πραγµατοποιήθηκε εφέτος για 17η συνεχή χρονιά, ήταν η 
ανάδειξη των δυναµικότερων ελληνικών επιχειρήσεων στη βάση συγκεκριµένων οικονοµικών 
δεικτών και άλλων κριτηρίων, όπως η διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού και η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. Η σηµαντική διάκριση της Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +1,07% προέκυψε 
ύστερα από αξιολόγηση συνολικά 10.000 ελληνικών επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπόψιν και 
τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς όλων των εισηγµένων εταιρειών κατά την περίοδο 2009 
– 2018. 

«Τα ΕΛΠΕ είναι ένας από τους στυλοβάτες της εθνικής οικονοµίας και όχι µόνο του τοµέα της 
ενέργειας. Είµαι βέβαιος ότι, ενόψει του µετασχηµατισµού του ενεργειακού κλάδου διεθνώς, 
θα διαδραµατίσουν έναν κοµβικής σηµασίας ρόλο και στη νέα εποχή που ανατέλλει» 
επεσήµανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, απονέµοντας 
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάµισιη το τιµητικό βραβείο της 
κορυφαίας Εταιρίας για την Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. 

Από την πλευρά του, ο κ. Σιάµισιης µίλησε για επιβράβευση και επιβεβαίωση των 
στρατηγικών επιλογών που ουσιαστικά οδήγησαν σε διπλασιασµό του µεγέθους του Οµίλου 
Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +1,07% κατά τη προηγούµενη δεκαετία. 

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ έκανε µια σύντοµη 
αναδροµή στους σηµαντικότερους σταθµούς της περιόδου αυτής, όπου σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε µία έντονα αναπτυξιακή στρατηγική, µε έµφαση στον εκσυγχρονισµό των 
παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µε ανασχεδιασµό του 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και όλων των λειτουργικών δοµών του Οµίλου. 

Σηµαντικότεροι πυλώνες της στρατηγικής αυτής ήταν οι επενδύσεις στα διυλιστήρια του 
Οµίλου, µε την Ελευσίνα να καθίσταται ένα από τα πλέον σύγχρονα και αποδοτικά 



διυλιστήρια στη Μεσόγειο (2013), ο διπλασιασµός του κλάδου εµπορίας µε τη εξαγορά του 
δικτύου της BP στη Ελλάδα (2010) αλλά και δικτύων πρατηρίων στο εξωτερικό (Κύπρο, 
Βουλγαρία και άλλες αγορές), την ίδρυση της ELPEDISON (2009) σαν ένα από τους 
σηµαντικότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά συγχρόνως και την αναβάθµιση 
των δοµών και του στελεχιακού δυναµικού του Οµίλου (2009-2012), που ήταν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των πιο πάνω. 

«Η πορεία µας ήταν µια συνεχής πρόκληση στο να ξεπεράσουµε όχι µόνο τους εαυτούς µας, 
αλλά και τις δυσκολίες µιας κρίσης που κράτησε σχεδόν στο σύνολο της δεκαετίας» ανέφερε 
κατά την οµιλία του ο κ. Σιάµισιης. «Η υλοποίηση του µεγαλύτερου ιδιωτικού επενδυτικού 
προγράµµατος ύψους 4 δισ. ευρώ, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης αλλά και χρηµατοδοτικής ασφυξίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ήταν µια ιδιαίτερη 
εµπειρία αλλά τελικά το αποτέλεσµα µας δικαιώνει.» 

Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι οι επιλογές ήταν σωστές, και, παρά την επίδραση που µπορεί 
να έχει το έντονα κυκλικό διεθνές περιβάλλον του κλάδου διύλισης στα αποτελέσµατα, η 
ΕΛΠΕ εξακολουθεί και αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές εταιρίες στην 
Ελλάδα και επενδύει σε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και βελτίωση της 
ανταγωνιστικής της θέσης. Με σχεδόν το 60% της εµπορικής δραστηριότητας να είναι εκτός 
Ελλάδος και µε τη πρόσφατη στρατηγική απόφαση να επεκταθεί δυναµικά σε νέους κλάδους 
καθαρής ενέργειας, στοχεύοντας σε µείωση των εκποµπών άνθρακα κατά 50%, η «νέα 
ΕΛΠΕ» θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και µετάβασης σε ένα 
καθαρότερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο για τη χώρα και την περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Σχετικά µε την πρόσφατη κρίση λόγω κορωνοϊου, ο κ. Σιάµισιης ανέφερε ότι ο Όµιλος 
διατήρησε στο 100% τη λειτουργία και την ασφάλεια εφοδιασµού σε όλες τις αγορές όπου 
δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα στήριξε µε σηµαντική οικονοµική βοήθεια αλλά και άλλες 
ενέργειες το Εθνικό Σύστηµα υγείας. Παραµένει όπως είπε αισιόδοξος, σηµειώνοντας ότι 
παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν µπροστά µας, οι οποίες θα µας 
δοκιµάσουν σαν επιχειρήσεις, σαν οικονοµία αλλά και σαν κοινωνία, η χρονιά αυτή, θα 
αποτελέσει ένα εφαλτήριο για να ξανασχεδιάσουµε το µέλλον µας µε προσοχή, και να 
επανέλθουµε σε µια πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας. 

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το βραβείο αυτό το παραλαµβάνει εκ µέρους των χιλιάδων 
εργαζοµένων στον Όµιλο, οι οποίοι συνείσφεραν στην επιτυχή αυτή πορεία και διάκριση. 

Οι καταξιωµένες επιχειρηµατικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek Economy” 
απονεµήθηκαν και φέτος από την εταιρεία New Times Publishing, κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton 
Athens, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, κορυφαίων επιχειρηµατικών φορέων της 
χώρας και υψηλόβαθµων στελεχών επιχειρήσεων. Λόγω της υγειονοµικής κρίσης του Covid-
19, η τελετή πραγµατοποιήθηκε µε ειδικά πρωτόκολλα φιλοξενίας και συγκεκριµένους 
κανόνες υγιεινής, ενώ µεταδόθηκε απευθείας µέσω Live streaming. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η αγγλόφωνη έκδοση “Diamonds of the 
Greek Economy 2020” στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών που 
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα και καλύπτουν όλο το επιχειρηµατικό φάσµα από τους τοµείς 
της βιοµηχανίας, του εµπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισµού. 

 
ΠΗΓΗ:  https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2033308/megalh-diakrish-gia-elpe-sto-thesmo-
diamonds-of-th.html 
 


