
ΕΛΠΕ: Πώς έφτασαν στην κορυφή της 
ελληνικής αγοράς ενέργειας 

Η μετεξέλιξή των ΕΛΠΕ από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη, η οποία βρίσκεται 

στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου από την πρώτη στιγμή, συνοδεύεται εδώ 

και δύο δεκαετίες από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και 

από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους 

τομείς. 
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Το 1998 αποτέλεσε έτος-σταθμό στην ιστορία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι 

θυγατρικές του ομίλου ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε.) συγχωνεύονται 

δημιουργώντας την Ελληνικά Πετρέλαια, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την ελληνική 

αγορά ενέργειας. Γρήγορα ο όμιλος αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικότερους “παίκτες” 

του ενεργειακού κλάδου τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης με συνολικό ενεργητικό 6,7 δισ. Ευρώ ενώ σήμερα απασχολεί περισσότερους 

από 3.500 υπαλλήλους σε 6 χώρες. 

Η μετεξέλιξή των ΕΛΠΕ από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη, η οποία βρίσκεται στον 

πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου από την πρώτη στιγμή, συνοδεύεται εδώ και δύο 

δεκαετίες από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα 

αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. Η 

Ελληνικά Πετρέλαια αποτελεί σήμερα κινητήριο δύναμη όχι μόνο για την εγχώρια αγορά 

ενέργειας αλλά και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Τα τελευταία χρόνια τα ΕΛΠΕ 

βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις της λίστας του περιοδικού Forbes με τις 100 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ το 2019 “άγγιξε” την κορυφή με κύκλο εργασιών άνω  

των 8,8 δισ. ευρώ. 

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 

75% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου. Η Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτει τα τρία από τα 



τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, 

Θεσσαλονίκη), με συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της 

ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. 

Ο όμιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. 

ευρώ περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης 

ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την 

αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά εμπορικής 

λειτουργίας του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, το οποίο αφού ολοκλήρωσε 

επιτυχώς τη διαδικασία αριστοποίησης, είχε σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία του 

ομίλου και την αύξηση των εξαγωγών του. 

Τα ΕΛΠΕ κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών ΕΚΟ και 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην 

εγχώρια λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις 

υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών. 

Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Μέσω ενός δικτύου 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε 

Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. 

Η Ελληνικά Πετρέλαια, έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, 

αποκτώντας δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε χαρτοφυλάκιο 

περιοχών στη Δυτική Ελλάδα, τόσο σε χερσαίες όσο και σε θαλάσσιες, σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης. 

Μάλιστα, διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής 

πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, 

η παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Basel. Το μερίδιο της εγχώριας 

αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία, την Ιταλία και την 

ιβηρική χερσόνησο, αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50%-60% των πωλήσεων. 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο 

μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής 

ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 100 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 

Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει επίσης κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. 

(ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η 

ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού 

αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανομής και παροχής αερίου (ΕΠΑ). 

Η Ελληνικά Πετρέλαια πρωταθλήτρια του ελληνικού επιχειρείν 

Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν την προηγούμενη δεκαετία με τον καλύτερο τρόπο καθώς αναδείχθηκαν 

ως η καλύτερη ελληνική εταιρεία της δεκαετίας. Η Ελληνικά Πετρέλαια απέσπασε, στο 

πλαίσιο των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας “Diamonds of the Greek Economy”, το 

βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Εταιρείας για την περίοδο 2009-2018, ύστερα από 



αξιολόγηση συνολικά 10.000 ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς όλων των εισηγμένων εταιρειών. 

Από τα ΕΛΠΕ το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Τον Οκτώβριο του 2020, η “ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ” ολοκλήρωσε την εξαγορά του 

χαρτοφυλακίου  φωτοβολταϊκών έργων που θα κατασκευάσει η γερμανική εταιρεία “JUWI” 

στην περιοχή της Κοζάνης. Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και 

ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, συνολικής ισχύος 204 MW, με 

τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ, με ελληνική συμμετοχή σε υλικά, 

εξοπλισμό και εργασία άνω του 35%, ενώ οι περισσότερες από τις 350 άμεσες θέσεις 

εργασίας κατά την κατασκευή θα προέλθουν από την περιοχή. 

Το πρωτοποριακό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 18 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 

που θα αναπτυχθούν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων, ενώ οι εργασίες κατασκευής 

ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν 16 μήνες, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη 

λειτουργία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Στροφή προς ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ αφουγκραζόμενος τις νέες τάσεις που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο 

έρεισμα στην αγορά της ενέργειας, θέτει σε προτεραιότητα την υλοποίηση της στρατηγικής 

του για την επίτευξη του ενεργειακού μετασχηματισμού και την εναρμόνιση με τους στόχους 

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 

Τον Φεβρουάριο, η Ελληνικά Πετρέλαια όρισε τους στόχους για την επόμενη δεκαετία με 

επίκεντρο της στρατηγικής τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την 

επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο 

που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων 

του ομίλου, Γιώργος Αλεξόπουλος, τα ΕΛΠΕ έχουν θέσει ως στόχο να μειώσουν την 

κατανάλωση ενέργειας κατά 10% έως το 2030 και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 

χαρτοφυλακίου ώστε ο όμιλος να επεκταθεί στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου, και, παράλληλα, να διερευνήσει νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την ενεργειακή 

μετάβαση. 

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, επενδύουμε σε 

καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και προχωράμε σε απανθρακοποίηση των 

διεργασιών μας εστιάζοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην ψηφιοποίηση και στις 

καινοτόμες τεχνολογίες και, ταυτόχρονα, εισάγουμε ανανεώσιμες πρώτες ύλες και 

επαναχρησιμοποιούμε απόβλητα, για να δημιουργήσουμε τα “πράσινα καύσιμα” του 

μέλλοντος» τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στην ενότητα του συνεδρίου που 

διοργάνωσε τον Φεβρουάριο το ΙΕΝΕ, για τον «Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας σε 

σχέση με το Όραμα 2050». 

Αυξημένες εξαγωγές και κερδοφορία τη χρονιά της πανδημίας 

Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο της διύλισης, τα ΕΛΠΕ επέδειξαν ισχυρές 

αντοχές, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κύκλο εργασιών και τα καθαρά κέρδη, ενώ 

άνοδο σημείωσαν και οι εξαγωγές. Ειδικότερα, εν μέσω πρωτοφανούς πτώσης στη 

ζήτηση της εσωτερικής αγοράς καυσίμων, η οποία το 2020 ξεπέρασε το 8%, ο τζίρος 



των ΕΛΠΕ έφτασε τα 5,78 δισ. ευρώ. Για την ίδια περίοδο ο όμιλος κατέγραψε διπλάσια 

αύξηση στις εξαγωγές (11%), ενώ τα ετήσια συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 

ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ΕΛΠΕ, κόντρα στις πρωτόγνωρες προκλήσεις 

που επέφερε η πανδημία, συνέχισαν με επιτυχία το επενδυτικό τους πλάνο. 

Συνολικά, το 2020 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 295 εκατ. ευρώ, ενώ βελτιώθηκε η 

χρηματοοικονομική ρευστότητα με επιπρόσθετη χρηματοδότηση για σκοπούς διαχείρισης 

κινδύνου και υλοποίησης επενδύσεων, καθώς και με επιτυχή αναχρηματοδότηση 

πιστωτικών γραμμών. 

“Το γεγονός που χαρακτήρισε το 2020 ήταν χωρίς αμφιβολία η πανδημία COVID-19 και οι 

συνέπειες που προκάλεσε διεθνώς, με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στον κλάδο διύλισης. 

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, στοχεύσαμε στην προστασία του προσωπικού και 

των συνεργατών μας, κατορθώνοντας να περιορίσουμε την επίδραση της πανδημίας στη 

λειτουργία και να διασφαλίσουμε την επάρκεια προϊόντων για τις βασικές μας αγορές. 

Επιπλέον, διατηρήσαμε την παραγωγή σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που πολλά 

διυλιστήρια περιόριζαν ή ακόμα και διέκοπταν τη δραστηριότητά τους, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα την εξωστρέφειά μας με νέα αύξηση εξαγωγών” δήλωσε ο διευθύνων 

σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια, Ανδρέας Σιάμισιης, αναφερόμενος στα αποτελέσματα 

της περσινής χρονιάς. 

Ιστορία των ΕΛΠΕ 

1955-1970 

Το 1955 με απόφαση της τότε κυβέρνησης, υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του 

διυλιστηρίου Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου πετρελαίου στην Ελλάδα.  Η 

κατασκευή άρχισε το 1956 και δυο χρόνια αργότερα, το 1958, εγκαινιάζεται το νέο 

διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο. 

Tο 1966, ο ελληνικής καταγωγής Τομ Πάππας, εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ESSO 

PAPPAS στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 

1971-1980 

Το 1971, ο όμιλος Ιωάννη Λάτση εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ στην 

Ελευσίνα. Το 1975 ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) και 

εξαγοράζεται από το ελληνικό δημόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. 

(ΕΛ.Δ.Α.).Το δημόσιο ελέγχει πλήρως τη διύλιση, διάθεση και εμπορία διυλισμένων 

προϊόντων. 

1981-1990 

Οι δραστηριότητες της ESSO στην Ελλάδα μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο και 

μετονομάζονται σε ΕΚΟ. Το 1985 ιδρύεται η ΔΕΠ –ΕΚΥ για τη δραστηριοποίηση του 

Ελληνικού Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

Το 1988 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α.). Η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει 

για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισμένων προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά και αποκτά τις μετοχές της ΕΛ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Π.Α. 



Η ΕΛ.Δ.Α. ιδρύει την εταιρεία μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αρχικά μαζί με τη Foster Wheeler 

Italiana S.r.l., και την εμπορική εταιρεία ΕΛΔΑ-Ε. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την 

ΕΚΟΤΑ-ΚΩ. 

1991-1997 

Απελευθερώνεται η αγορά πετρελαίου και η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει τη διύλιση και διάθεση 

προϊόντων για δικό της λογαριασμό μέσω των διυλιστηρίων ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ ΕΛΔΙΧΗΜΑΚ. 

Η Δ.Ε.Π. αποκτά τις μετοχές του ομίλου ΕΚΟ. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την ΕΚΟ 

GEORGIA και την ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛΔΑ-Ε αναπτύσσεται στην εσωτερική αγορά. Δ.Ε.Π. και 

ΕΛ.Δ.Α. συμμετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., βιομηχανίας παραγωγής ρητίνης 

πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ΔΕΠ-ΕΚΥ προχωρά σε εκχωρήσεις στη Δυτική Ελλάδα με 

συμμετοχή της στις κοινοπραξίες έρευνας TRITON και ENTERPRISE. 

1998-2008 

Συγχωνεύονται οι θυγατρικές του ομίλου ΔΕΠ και μετονομάζονται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται εισαγωγή της εταιρείας στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. 

Το ελληνικό δημόσιο διαθέτει με δημόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Ιδρύεται η DIAXON, βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας στην Κομοτηνή και 

ακολουθεί η σύσταση των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ –ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Συγχωνεύεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., δια απορροφήσεως, η εταιρεία 

ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε, μέσω της οποίας ο όμιλος αποκτά το διυλιστήριο Ελευσίνας. 

Κατά τα επόμενα χρόνια ο όμιλος ΕΛ.ΠΕ. ιδρύει ή συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες όπως 

η ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ, μέσω της οποίας αποκτά το διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια, η 

GLOBAL Albania, η HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, η EKO Serbia AD, η Jugopetrol 

AD Kotor και η EKO Bulgaria, για την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων του 

ομίλου σε Αλβανία, Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία αντίστοιχα. 

Συστήνεται η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και μπαίνει σε εμπορική λειτουργία η 

ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Στοχεύοντας 

στην περαιτέρω ισχυροποίηση του ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας, συστήνεται η κοινοπραξία ELPEDISON σε συνεργασία με την Ιταλική EDISON 

SpA. 

Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ο όμιλος δραστηριοποιείται στην 

Αίγυπτο (περιοχές West Obayed και Mesaha της Δυτ. Ερήμου) και τη Λιβύη (κοινοπραξία 

με τις εταιρείες WOODSIDE ENERGY και REPSOL), όπου αργότερα μεταβίβασε τα 

δικαιώματά του στον Γάλλο–Βελγικό ενεργειακό Όμιλο GDF Suez. 

Πραγματοποιείται σημαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

και της INEOS CHLORVINYLS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χλωρίου-

αλκαλικών στην Ευρώπη, για διανομή ρητινών στην Ελλάδα. 



Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με 

σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

2009-2014 

Ο όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική του για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής του βάσης, μέσω 

της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα που αφορά στην 

αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας καθώς και του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης. 

Με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης του ομίλου στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών και 

την περαιτέρω ανάπτυξη της λιανικής εμπορίας, η BP HELLAS μεταβιβάζει τα εμπορικά 

δικαιώματά της στην Ελλάδα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπεριλαμβανομένου του 

δικτύου πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικών χώρων, καθώς και εμπορικών και 

βιομηχανικών πελατών. 

Επιπλέον, εφαρμόζεται πρόγραμμα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας με σειρά πρωτοβουλιών 

σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ομίλου, με σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Αριστοποιείται η λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας, βελτιώνεται σημαντικά η απόδοση 

όλων των μονάδων και δημιουργούνται ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ των 3 διυλιστηρίων. 

Η βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιτρέπει την περαιτέρω διεθνοποίηση του επιχειρηματικού 

μοντέλου του ομίλου, με εξαγωγές να ξεπερνάνε το 50% των συνολικών πωλήσεων. 

Ο όμιλος, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της στρατηγικής του, αποχωρεί από την αγορά της 

Γεωργίας, με την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην HELLENIC PETROLEUM 

Georgia Ltd. 

Τίθεται σε εμπορική λειτουργία και δεύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) στη Θίσβη 

Βοιωτίας, δυναμικότητας 420 MW από την ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η υλοποίηση αυτής 

της επένδυσης, ενισχύει σημαντικά το σύστημα της Νοτίου Ελλάδας με αξιόπιστη και 

περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια. 

Με στόχο τη διασπορά τεχνικών και επενδυτικών κινδύνων αποφασίζεται η πώληση μέρους 

των δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή West Obayed 

στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS S.A.  Σκοπός της 

κοινοπραξίας (VEGAS 70% – ΕΛΠΕ 30%) είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην 

περιοχή. 

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η πρώτη έκδοση ευρωομολόγου στην ιστορία του ομίλου, 

ύψους 500 εκατ. Ευρώ και ακολουθούν δύο επιπλέον εκδόσεις άνω τωνβ τα επόμενα 

χρόνια, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές 

και τη στρατηγική του. 

2015-2020 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ καταγράφει την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του, με τα συγκρίσιμα 

καθαρά κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 758 εκατ. ευρώ και κατατάσσεται μεταξύ των 100 

κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών του κόσμου (TOP 100 GLOBAL ENERGY 

LEADERS) για το 2017, σύμφωνα με τη λίστα της Reuters Thomson. 

Οι θυγατρικές εταιρείες εμπορίας του ομίλου στο εξωτερικό καταγράφουν την υψηλότερη 

κερδοφορία ιστορικά, με αυξημένους όγκους και ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις. 



Ο όμιλος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων της ΝΑ Μεσογείου, ενώ 

η μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου κατατάσσεται στις 

δύο κορυφαίες παγκοσμίως, σύμφωνα με διεθνή μελέτη της Solomon. 

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία πώλησης του ποσοστού της ΕΛΠΕ στη ΔΕΣΦΑ 

στην εταιρεία “SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.”.Στον τομέα Έρευνας & 

Παραγωγής Υδρογονανθράκων, κυρώνονται από την Ολομέλεια της Βουλής οι συμβάσεις 

για τη θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο Πέλαγος(Κοινοπραξία Total –Edison –ΕΛΠΕ) και τη 

χερσαία περιοχή Άρτα –Πρέβεζα και Β.Δ. Πελοπόννησο. 

Η κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, TOTAL και EXXONMOBIL ορίζεται από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Επιλεγείς Αιτών» για την παραχώρηση 

δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και στις δύο θαλάσσιες 

περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης». Επίσης, υπογράφονται οι συμβάσεις 

παραχώρησης δικαιώματος έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον 

Κυπαρρισιακό κόλπο και στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα (κοινοπραξία ΕΛΠΕ 

–Repsol). 

Υπεγράφη συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου Φ/Β έργων συνολικής ισχύος 204MW 

στην περιοχή της Κοζάνης, από τη Γερμανική εταιρεία JUWI. Το έργο θα αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα πάρκα ανανεώσιμων στην Ελλάδα και θα συγκαταλέγεται στα 5 μεγαλύτερα 

της Ευρώπης. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενέκρινε τη σύναψη Μνημονίου 

Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την από κοινού πώληση του συνολικού κεφαλαίου 

της ΔΕΠΑ Υποδομών καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρείας στη διαγωνιστική διαδικασία 

πώλησης του 65% που θα κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με 

αίσθημα ευθύνης συμβάλλει στη συλλογική εθνική προσπάθεια συνεισφέροντας 

περισσότερα από 8 εκατ. Ευρώ στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.  

 

ΕΛΠΕ: Πώς έφτασαν στην κορυφή της ελληνικής αγοράς ενέργειας (emea.gr) 

  


