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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε χιλιάδες €) (ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 1/1/2016- 1/1/2015- 1/1/2016- 1/1/2015-

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Eνσώματα πάγια 3.302.923 3.385.270 2.718.798 2.774.026 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 108.294 117.062 6.490 8.371 (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 465.671 38.964 466.224 22.725

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 881.711 1.003.197 729.213 850.619

Αποθέματα 929.164 662.025 839.306 580.747 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 868.331 752.142 1.036.420 1.001.818 Αποσβέσεις 209.478 198.900 151.452 137.696

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 15.192 - 15.192 - Απομείωση αξίας παγίων 8.313 - - -

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 1.081.580 2.108.364 888.783 1.839.156 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (1.404) (2.121) (1.272) (1.621)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.626 523 1.017 50 Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 205.909 209.842 189.015 187.235

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.188.821 8.028.583 6.235.219 7.054.787 Έσοδα από τόκους (5.129) (8.797) (13.541) (20.663)

Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (19.407) (21.518) (38.348) (32.659)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 77.011 69.851 55.413 52.948

Συναλλαγματικές (κέρδη) / ζημιές (20.773) 26.753 (21.462) 25.901

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 

πώληση - 6 - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 666.285 666.285 666.285 666.285 Προεξόφληση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (8.285) - - -

Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο 353.796 353.796 353.796 353.796 Κέρδη/ (ζημιές) από εκποίηση παγίων (633) 614 71 866

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.019.679 664.235 570.069 204.810 910.751 512.494 787.552 372.428

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.039.760 1.684.316 1.590.150 1.224.891

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 101.875 105.954 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β) 2.141.635 1.790.270 1.590.150 1.224.891 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.456.204 1.597.954 1.460.281 1.536.414 δραστηριότητες

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 422.598 169.728 341.755 92.900 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (281.476) (50.492) (272.911) (62.309)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.386.299 1.633.033 1.150.418 1.419.687 (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (155.812) (73.892) (83.302) 5.088

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.782.085 2.837.598 1.692.615 2.780.895 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (790.829) 106.249 (826.694) 121.562

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.047.186 6.238.313 4.645.069 5.829.896 Μείον:

Καταβεβλημένοι Φόροι (16.159) (34.648) (1.279) (16.993)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 7.188.821 8.028.583 6.235.219 7.054.787 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (333.525) 459.711 (396.634) 419.776

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €) Επενδυτικές δραστηριότητες

1/1/2016- 1/1/2015- 1/1/2016- 1/1/2015- Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (125.719) (165.253) (91.161) (134.691)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 Είσπραξη από πωλήση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.168 828 82 812

Εισπραχθέντες τόκοι 5.129 8.797 13.541 20.663

Κύκλος εργασιών 6.679.923 7.302.939 5.992.446 6.584.471 Αγορά θυγατρικής καθαρή από ταμειακά διαθέσιμα (350) - - -

Μικτά κέρδη 1.007.128 694.582 701.165 382.041 Μερίσματα εισπραχθέντα 1.139 18.289 38.348 32.659

Λειτουργικό αποτέλεσμα 626.271 245.244 620.236 215.198 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα - (772) - -

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων 465.671 38.964 466.224 22.725 Εισπραχθείσες επιδοτήσεις 1.431 1.182 - 1.182

Φόρος εισοδήματος (136.936) 6.063 (131.901) 4.816 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές - 18 (9.711) (3.500)

(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους 328.735 45.027 334.323 27.541

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση - 771 - -

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (116.202) (136.140) (48.901) (82.875)

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 329.760 46.684

Δικαιώματα Μειοψηφίας (1.025) (1.657)

328.735 45.027

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 25.930 20.503 30.936 20.663 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (190.479) (200.793) (180.425) (186.577)

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 354.665 65.530 365.259 48.204 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (473) (64.004) (474) (64.011)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας (2.925) (2.770) - -

Κατανέμονται σε: Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων (1.969) 44.444 (1.969) 44.444

Ιδιοκτήτες μητρικής 355.819 67.239 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 507.732 420.924 505.968 475.892

Δικαιώματα Μειοψηφίας (1.154) (1.709) Εξοφλήσεις δανείων (900.799) (226.690) (839.789) (326.743)

354.665 65.530 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (588.913) (28.889) (516.689) (56.995)

(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) 1,08 0,15 1,09 0,09

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 834.345 442.023 770.416 351.273 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (1.038.640) 294.682 (962.224) 279.906

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.952.808 1.647.842 1.683.600 1.393.262

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2016 & 1/1/2015 αντίστοιχα) 1.790.270 1.728.546 1.224.891 1.176.687

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.887 10.284 9.882 10.432

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους 354.665 65.530 365.259 48.204

Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας (2.925) (2.741) - -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (772) - - Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.038.640) 294.682 (962.224) 279.906

Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων (375) (293) - -

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 2.141.635 1.790.270 1.590.150 1.224.891 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 924.055 1.952.808 731.258 1.683.600

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 9.106 6.829

β) για φορολογικές εκκρεμότητες 8.180 3.911

γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού 110.912 88.521

δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 20.979 20.798

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μεταβολές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση (6.267) (255) (6.414) -

Μεταφορά αποθεματικού στοιχείων διαθέσιμων προς πώληςη στο λειτουργικό 

κέρδος 6.414 - 6.414 -

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (7.776) 1.615 (4.568) 917

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (1.076) (603) - -

Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών 35.504 19.746 35.504 19.746

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (869) - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 25.930 20.503 30.936 20.663

12. Οι σωρρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα 901.785 2.813.717

Έξοδα 835.175 887.116

Απαιτήσεις 42.167 492.195

Υποχρεώσεις 37.556 79.584

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 4.128 4.038

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης - -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα,  23  Φεβρουαρίου 2017

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α    Α. Ε.

Γ.Ε.ΜΗ 000296601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23)

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση 
και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές 
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1. Στη σημείωση Αρ. 34 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον 
Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις 
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογική χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται 
στη σημείωση Αρ. 27 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.  4. Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2.1 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2016. Όπου ήταν αναγκαίο 
τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης . 5. Όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των 
ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κ ατά των εταιρειών του 
Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ετήσιων ενοποιημένων οικονο μικών καταστάσεων. 6. 
Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕΔ, συμφώνησαν να ξεκινήσουν από κοινού διαδικασία πώλησης του ποσοστού τους στον 
Όμιλο ΔΕΠΑ, με στόχο να διαθέσουν το 100% των δραστηριοτήτων εφοδιασμού, εμπορίας και διανομής, καθώς και το 66% της συμμετοχής τους στο δίκτυο 
μεταφοράς υψηλής πίεσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.). Η διαδικασία πώλησης κατέληξε σε υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από την 
εταιρεία SOCAR (Εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν) για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ, έναντι €400 εκ., ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί 
στο 35% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, το οποίο θα πωληθεί από την  Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε ανέρχεται στα €212 εκ. Στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η 
συμφωνία πώλησης των μετοχών (Share Purchase Agreement), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής συμφωνήθηκε να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων  
αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στις 30 Νοεμβρίου 2016 παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία για την πλήρωση όλων των αναβλητικών 
αιρέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιτευχθεί. Οι πωλητές (Ελληνικά Πετρέλαια και ΤΑΙΠΕΔ) εξετάζουν τις εναλλακτικές 
δυνατότητες  πώλησης της συμμετοχής τους στο ΔΕΣΦΑ . O Όμιλος ενοποιεί τον Όμιλο της ΔΕΠΑ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συμμετοχής 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ, ανέρχεται στα €631 εκ. Επιπρόσθετα, 
η αξία της συμμετοχής στην ΔΕΠΑ, στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέρχεται στα €237 εκ. O Όμιλος ΔΕΠΑ, με 
την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου, ως επένδυση σε συνδεδεμένη 
επιχείρηση.  (Αρ. 8 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου). 7.Τον Μάιο του 2016, ο Όμιλος: α) αποπλήρωσε  ευρωομόλογο 
ύψους $400 εκ. κατά την ημερομηνία λήξης του β) ολοκλήρωσε τη  συμφωνία για παροχή πιστωτικής γραμμής ύψους €400 εκ., αποτελούμενης από δύο 
τμήματα, το πρώτο με δέσμευση εκταμίευσης ποσού ύψους € 240 εκ.  και το δεύτερο  χωρίς δέσμευση εκταμίευσης  ύψους €160 εκ. Η πιστωτική γραμμή έχει 
διάρκεια 18 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών. γ) Εξέδωσε πενταετές ευρωομόλογο ύψους €375 εκ. και απόδοσης 4,875%, εγγυημένου από τη 
μητρική εταιρεία του Ομίλου, με τιμή έκδοσης 99.453 επί τοις εκατό του αρχικού κεφαλαίου. Οι ομολογίες λήγουν τον Οκτώβριο του 2021. Τα έσοδα από την 
έκδοση χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της μερικής προπληρωμής του ευρωομολόγου €500 εκ. που 
λήγει τον Μάιο του 2017, μέσω διαδικασίας δημόσιας προσφοράς η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2016 και κατά την οποία έγιναν δεκτές ομολογίες 
ονομαστικής αξίας €225 εκ. δ) Μερικώς αποπλήρωσε € 20 εκ. τον Ιούλιο 2016, που αποτελούσαν μέρος δανείου συνολικού ύψους € 40 εκ. που έληξε,
επεκτείνοντας την ημερομηνία λήξης του υπολοίπου ποσού των €20 εκ. έως τον Ιούλιο του 2018. ε) Παρέτεινε την ημερομηνία λήξης του κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου ύψους €400 εκ. τον Οκτώβριο 2016 έως τον Οκτώβριο του 2017, με διπλή δυνατότητα επέκτασης κατά έξι μήνες. Αναλυτικότερη 
αναφορά γίνεται στη Σημείωση 16 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. . 8. Στις 16 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να 
άρει το σύνολο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων που είχε επιβάλει στο Ιράν. Την ίδια ημέρα επήλθε επίσης μερικ ή άρση των 
περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η NIOC
κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο στις 22 Ιανουαρίου 2016 για την επανέναρξη των εμπορικών τους σχέσεων σχετικά με την προμήθεια αργού, καθώς και για 
τη διευθέτηση των οφειλών. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση αρ. 15 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Ομίλου . 9. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1937, Όμιλος: 2.708 άτομα (31/12/2015: Εταιρεία: 1.902, 
Όμιλος: 2.667 άτομα). 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ - Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ (από 10/11/2016)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΟΓΛΟΥ  (έως 27/04/2016)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  (έως 07/10/2016)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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