
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 
 
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε 

κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. 

 

 • Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική) διάθεση καυσίµων. 

 • Πρώτος στη (λιανική) εµπορία καυσίµων,  

  συµπεριλαµβανοµένων και των διεθνών πωλήσεων.   

 • Πρώτος στην παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών. 

 • Πρώτος στο χώρο µελετών και τεχνικών υπηρεσιών. 

 • Πρώτος στην ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε σηµαντική συµµετοχή στο 

  φυσικό αέριο. 

 

Από άποψη οικονοµικής ισχύος, πρωταγωνιστεί πλέον στις ενεργειακές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. 



ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 
 Μήνυµα προς τους Μετόχους 

∆ιοίκηση Οµίλου – Εταιρική ∆οµή  

 Ιστορική Αναδροµή 

Σύνθεση Μετοχολογίου 

Υπηρεσίες Ενηµέρωσης των Μετόχων 

 Βασικά Μεγέθη Οµίλου 

 Ο Όµιλος – ∆ραστηριότητες 
  Ολοκληρωµένη Λειτουργία του Οµίλου 

  Ο Όµιλος µε µια µατιά 

   ∆ιυλιστήρια 

   Εµπορία Πετρελαιοειδών 

  Πετροχηµικά 

   Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων 

  Τεχνικές Μελέτες (engineering) 

  Συµµετοχές σε Εταιρίες 

   Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες 

  Κοινωνικός Απολογισµός 

   Συνεισφορά στο Κοινωνικό Προϊόν 

   Κοινωνική ∆ράση και Απολογισµός 

   Ανθρώπινο ∆υναµικό  

  Ανάπτυξη και Εκπαίδευση 

   Ασφάλεια – Περιβάλλον 

  Βιοµηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια 

   Προστασία Περιβάλλοντος 

∆ιασφάλιση Ποιότητας 

 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 

 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

  Επενδύσεις Οµίλου 

  Ανάλυση κατά Κλάδο ∆ραστηριότητας 



  Προοπτικές 2004 

 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου 

  Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρίας 

  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 Γενικές Πληροφορίες – Στοιχεία Εταιρίας και Οµίλου 



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
Το 2003,  έκτη συνεχής χρονιά µετά την αναδιοργάνωσή του, ο Όµιλος πραγµατοποίησε σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κέρδη προ φόρων 297 εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένα κατά 37,5 % έναντι του 

2002. 

Η θετική εικόνα των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως : 

• Στην αυξηµένη παραγωγή και πωλήσεις των διυλιστηρίων και στην ένταξη στον Όµιλο  

 του διυλιστηρίου της Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ). 

• Στην αύξηση της κερδοφορίας από την εµπορική δραστηριότητα της ΕΚΟ.  

• Στην σηµαντική αύξηση των ανόργανων εσόδων µετά από την πώληση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο  

 του δικαιώµατος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. να αυξήσει τη συµµετοχή της στο µετοχικό  

 κεφάλαιο της ∆ΕΠΑ. 

Επισηµαίνεται όµως και η αρνητική επίπτωση που είχε στα αποτελέσµατα η αποτίµηση των αποθεµάτων 

λήξης σε τιµές χαµηλότερες εκείνων της έναρξης. 

Με γνώµονα τα ανωτέρω και πάντα στο πλαίσιο της διασφάλισης και ενδυνάµωσης της αξίας του Οµίλου 

για τους µετόχους του σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η Γενική Συνέλευση της 

31.3.2004 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 0,20 ευρώ  ανά µετοχή, που είναι κατά 33,3 % υψηλότερο του 

αντίστοιχου µερίσµατος ανά µετοχή της χρήσεως του 2002. 

Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης για τη µελλοντική πορεία, τις προοπτικές και τους στόχους του 

Οµίλου εστιάζονται στους ακόλουθους τοµείς : 

• Συνεχής βελτίωση των µεθόδων προµήθειας αργού πετρελαίου και συγκράτηση των λειτουρ- 

 γικών δαπανών µητρικής και θυγατρικών, µέσα από συλλογική προσπάθεια ορθολογικής δια- 

 χείρισης, ιδίως εν όψει του ήδη συγκριτικώς υψηλού επιπέδου κόστους σε σχέση µε τις επι- 

 χειρήσεις της Ε.Ε. 

• Αύξηση του µεριδίου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές της Νοτιανατολικής  

 Ευρώπης. Η αύξηση του µεριδίου και της κερδοφορίας θα επιτευχθεί µε µία σταθερά «επιθε- 

 τική» πολιτική και όχι µε εκµετάλλευση συγκυριών που αποδίδουν βραχυπρόθεσµα οφέλη. 

• Ολοκλήρωση µε ταχύτερους ρυθµούς του έργου κατασκευής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυ- 

 ναµικότητας 390 MW  στη Θεσσαλονίκη, ώστε τον Ιούλιο 2005 να τεθεί σε εµπορική λειτουρ- 

 γία. Ειδικότερα µάλιστα στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, υπερκαλύπτονται οι απαι- 

 τήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νοµοθεσίας και εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις της βέλ- 

 τιστης διαθέσιµης τεχνολογίας. 

 



• Αναβάθµιση του τοµέα Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ώστε  να υπάρξουν  

 ορατά αποτελέσµατα µερικής αυτονοµίας και επάρκειας του Οµίλου σε  αργό πετρέλαιο και  

 άλλες µορφές υδρογονανθράκων για την πλήρη καθετοποίηση της εταιρίας. 

•  Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας µεταξύ µητρικής και θυγατρικών καθώς και ενίσχυση της  

 επικοινωνίας µε το σύνολο των µετόχων, ώστε ο Όµιλος να καταστεί ελκυστικός στο ευρύτε- 

 ρο επενδυτικό κοινό.  Αυτό προϋποθέτει και µία σηµαντική αλλαγή νοοτροπίας για µια µεγά- 

 λη εισηγµένη εταιρία, µε βασικό σκοπό το συµφέρον όλων των µετόχων, συµπεριλαµβανο- 

 µένου και του ∆ηµοσίου. 

• Έµφαση στις διεθνείς δραστηριότητες του Οµίλου µε κοινό συντονιστικό άξονα και µεγιστο- 

 ποίηση της προσπάθειας για συνεργασία µε τις κατά τόπους αρχές/κυβερνήσεις για την από  

 κοινού αντιµετώπιση/επίλυση ενδεχοµένων λειτουργικών προβληµάτων. Η αναπτυξιακή πολιτι- 

 κή πλέον θα βασίζεται στα όρια του δυνατού και του λελογισµένου. 

• Ορθολογική αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και γενικών λειτουργικών δοµών. Αυτό  

 καθίσταται αναγκαίο µετά τις συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές συνθηκών στην ευρύτερη Ευ- 

 ρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και πέραν της ενίσχυσης του Οµίλου θα αποβεί προς όφελος των  

 εργαζοµένων, που αποτελούν  την κινητήρια δύναµη σε όλες τις δραστηριότητές µας. 

• Τέλος, ιδιαίτερο  βάρος δίνεται στις ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλες τις λειτουργίες  

 (εγκαταστάσεις, παραγωγή, µεταφορές) καθώς και στην προστασία τόσο του περιβάλλοντος  

 όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου 

                                                                    Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 



∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2003 του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περι-λαµβάνουν 15 

εταιρίες, που δραστηριοποιού-νται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η µητρι-κή εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άµεσα ή έµµεσα ο µοναδικός ή ο πλειοψηφών µέτοχος των θυγατρικών και 

συνδεδε-µένων εταιριών, µε άσκηση διοίκησης. Κάθε εταιρία διαθέτει το δικό της διοικητικό συµ-βούλιο και 

σχήµα διοίκησης, αλλά τα επεν-δυτικά προγράµµατα, η χρηµατοοικονοµική διαχείριση και οι ετήσιοι 

προϋπολογισµοί ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της µητρικής εταιρίας. Οι θυγατρικές και 

συνδεδε-µένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη µητρική εταιρία τα αποτελέσµατα τους σε µηνιαία βάση. 

 

Ο Όµιλος περιλαµβάνει 9 θυγατρικές εταιρίες, 3 συνδεδεµένες εταιρίες µε άσκηση διοίκησης, 5 εταιρίες µε 

συµµετοχή από 6,6% έως 50%, 5 κοινοπραξίες µε ενοχικά δικαιώµατα εκ της συµµετοχής από 20% έως 

49% και 6 θυγατρικές εταιρίες της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαµελές διοικητικό συµβούλιο µε Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Ευθύµιο Ν. Χριστοδούλου. 

 



∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

(Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31.3.2004) 
Πρόεδρος και  

∆ιευθύνων Σύµβουλος Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου 

 

Μέλη    Μιχαήλ Μυριάνθης 

       ∆ηµήτριος Ματθαίου 

       Ιωάννης Κωστόπουλος 

      Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας 

      Σταύρος Παπαδόπουλος 

      ∆ηµήτριος Παπαστεφανάκης 

      Παναγιώτης Παυλόπουλος 

      Ελένη Σαργιάνου 

   Βασίλειος Νικήτας - εκπρόσωπος των εργαζοµένων 

   ∆ηµήτριος ∆εληγιάννης - εκπρόσωπος των εργαζοµένων 

   Ανδρέας Βρανάς - εκπρόσωπος των µετόχων της µειοψηφίας 

   Ιάσων Στράτος - εκπρόσωπος των µετόχων της µειοψηφίας 

 



Εταιρική ∆οµή του Οµίλου 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ λειτουργεί µε την ακόλουθη εταιρική δοµή. Από την ενιαία διοίκηση 

εξαιρούνται οι εταιρίες ∆ΕΠΑ Α.Ε. και VPI A.E., καθώς και οι «λοιπές συµµετοχές» πλην της ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟ-ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

 

*Ενοχικά ∆ικαιώµατα µόνο 

(1) Αγωγός Μπουργκάζ - Αλεξανδρούπολη / ειδική κεφαλαιακή ρύθµιση 



∆ιοικητική ∆οµή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑ∆ΡΟΜΉ 
 

1971 - 1980 

Ιδρύεται η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (∆.Ε.Π.) και εξαγοράζεται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.∆.Α.). Το ∆ηµόσιο ελέγ-χει πλήρως τη 

διύλιση, διάθεση και εµπορία διυλισµένων προϊόντων. 

 

1981 - 1990 

Το ∆ηµόσιο εξαγοράζει τον όµιλο εταιριών ESSO που µετονοµάζεται σε ΕΚΟ. Ιδρύεται η ∆ΕΠ-ΕΚΥ για την 

άσκηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Ιδρύεται η 

∆ηµόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (∆.Ε.Π.Α.). Η ∆.Ε.Π. αναλαµβάνει για λογαριασµό του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισµένων προϊόντων στην εσωτε-ρική αγορά και αποκτά τις 

µετοχές της ΕΛ.∆.Α. και της ∆.Ε.Π.Α. Η ΕΛ.∆.Α. ιδρύει την εταιρία µελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ και την εµπορική 

εταιρία ΕΛ∆Α-Ε. Η εµπορική ΕΚΟ ιδρύει συµ-µετοχικά την ΕΚΟΤΑ-ΚΩ. 

 

1991 - 1997 

Απελευθερώνεται η αγορά πε-τρελαίου και η ∆.Ε.Π. αναλαµβάνει τη διύλιση και διάθεση προϊόντων για 

δικό της λογαρια-σµό µέσω των διυλιστηρίων ΕΛ.∆.Α. και ΕΚΟ. Η ∆.Ε.Π. αποκτά τις µετοχές του οµίλου 

ΕΚΟ. Η εµπορική ΕΚΟ ιδρύει συµµετοχικά την ΕΚΟ GEORGIA και την ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛ∆Α-Ε 

αναπτύσ-σεται στην εσωτερική αγορά. ∆.Ε.Π. και ΕΛ.∆.Α. συµµετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., 

βιοµηχα-νίας παραγωγής ρητίνης πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ∆ΕΠ-ΕΚΥ προχωρεί σε εκχωρήσεις στη 

∆υτική Ελλάδα µε συµµετοχή της στις κοινο-πραξίες έρευνας TRITON και ENTERPRISE.  

 

1998 

Η ∆.Ε.Π. µετονοµάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται µε τις ∆ΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ.∆.Α. και 

ΕΚΟ (∆ιυλιστήρια και Χηµικά). Η εµπορική ΕΚΟ συγχωνεύεται µε την ΕΛ∆Α-Ε και µετονοµάζεται σε ΕΚΟ-

ΕΛ∆Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µεταβιβάζει στο Ελληνικό ∆η-µόσιο το 85% των µετοχών της 

∆.Ε.Π.Α. και µπαίνει στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λον-δίνου µε διάθεση στην αγορά του 23% των 

µετοχών της. Ιδρύεται η DIAXON, βιοµηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας στην Κοµοτηνή. Η ΕΚΟ-

ΕΛ∆Α εξαγοράζει την εταιρία υγραερίου ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και την εταιρία εµπορίας πετρε-λαιοειδών Γ. 

ΜΑΜΙ∆ΑΚΗΣ. 

 



1999 

Ιδρύεται η ΕΛ.ΠΕ.Τ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέτοχο πλειοψηφίας την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η 

ΕΛ.ΠΕ.Τ. αγοράζει πλειοψηφικό πακέτο (54%) του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ AD SKOPJE. Εξαγοράζεται το 75% 

της εµπορικής εταιρίας GLOBAL S.A. στην Αλβανία, η οποία προβαίνει σε σύσταση της ELDA 

PETROLEUM ALBANIA SH.P.K. Συγχωνεύεται στην ΕΚΟ-ΕΛ∆Α δι’ απορροφήσεως η θυγατρική της 

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. 

 

2000 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο διαθέτει µε δη-µόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.Ε. µε παράλληλη αύ-ξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αυξάνει 

τη συµ-µετοχή της στη ∆.Ε.Π.Α. στο 35%, στην GLOBAL στο 86,4% και στην ΟΚΤΑ, µέσω ΕΛ.ΠΕΤ. στο 

69,5%. Συµµετέχει µε 34% στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και µε 25% 

(µέσω ΕΚΟ-ΕΛ∆Α) στη SAFCO A.E. εταιρία εφοδιασµού και παροχής υπηρεσιών Αεροδροµίου Σπάτων. 

Αναπτύσσει κοινοπραξίες µε την 0MV στην Αλβανία και στο Ιράν και µε τη SIPETROL στη Λιβύη για 

έρευ-να υδρογονανθράκων. Συγχωνεύονται στην ΕΚΟ-ΕΛ∆Α δι’ απορροφήσεως οι θυγατρικές της Γ. 

ΜΑΜΙ∆ΑΚΗΣ και ΕΚΟΛΙΝΑ. 

2001 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δηµοσιεύει πρό-σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη διαδικασία 

επιλογής στρατη-γικού εταίρου για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Προσφερόµενο από το ∆ηµόσιο προς 

αγορά ποσοστό µειοψηφίας µέχρι 23% στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Στις 3.2.03 ο 

διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος. Συστήνεται η HELLENIC PETROLEUM INTERNA-TIONAL A.G. ως 100% 

θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε έδρα τη Βιέννη Αυστρίας και µετοχικό κεφάλαιο 70.000 

ευρώ. 

 

2002 

Η εταιρία αυξάνει το ποσοστό συµµε-τοχής στην GLOBAL στο 99,96% µετά από αύ-ξηση κεφαλαίου στην 

οποία δεν συµµετείχαν οι µέτοχοι της µειοψηφίας. Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η εξαγορά του  54,35% 

των µετοχών της JUGOPETROL AD KOTOR και του 100% της BP CYPRUS, η οποία µετονοµάζεται σε 

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, µέσω της θυγατρικής HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL. H 

θυγατρική ΕΚΟ-ΕΛ∆Α Α.Β.Ε.Ε. προχωρεί στη σύσταση της EKO-YU-AD-BEOGRAD και της EKO ELDA 

BULGARIA EAD για επέκταση της εµπορικής της δραστηριότητας στη Σερβία και στη Βουλ-γαρία 

αντίστοιχα. 



 

2003 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.9.2003 συγχωνεύεται µε την 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δι’ απορροφήσεως η εταιρία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Σαν αποτέλεσµα 

της συγχώνευσης το ποσοστό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρία Αγωγού Καυσίµου 

Αεροδροµίου Αθηνών αυξάνεται από 34% σε 50%. Γίνεται η σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Γίνεται η σύσταση της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ µε συµµετοχή κατά 51% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και κατά 49% της εταιρίας HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG, µε σκοπό 

την ανάπτυξη, κατασκευή και εκµετάλλευση εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, µε βάση την ήδη ληφθείσα σχετική άδεια ηλεκτροπαραγωγής. 

Γίνεται η σύσταση της εταιρίας ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε., µε συµµετοχή κατά 99% της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ 

και 1% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 

Αναπτύσσεται κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20% µε τις εταιρίες WOODSIDE ENERGY 

της Αυστραλίας 45% και της REPSOL της Ισπανίας 35%. Μεταξύ της Κοινοπραξίας και του Λιβυκού 

Εθνικού Οργανισµού Πετρελαίων (NOC) υπογράφεται συµφωνία για την έρευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές στη βορειοδυτική Λιβύη. Επιπλέον, προβλέπεται τριετής 

µελέτη για την ανάπτυξη του κοιτάσµατος ATCHAN στη δυτική Λιβύη και ενδεχόµενη εµπορική 

εκµετάλλευση την αµέσως επόµενη τριετία. 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εισήχθη µε δηµό-σια εγγραφή την 30.6.98 στο Χρηµατιστήριο  Αθηνών 

(Χ.Α.) και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, όπου οι µετοχές της διαπραγµα-τεύονται µε µορφή Global 

Depositary Shares (GDSs) σε αντιστοιχία ενός GDS προς δέκα µετοχές. Η δηµόσια εγγραφή συνδύασε την 

πώληση πακέτου µετοχών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. ∆ιατέθηκαν συνολικά 

53.394.500 µετοχές στην τιµή των 1.800 δρχ. για τους ιδιώτες και 1.900 δρχ. για τους θεσµικούς 

επενδυτές. Το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε 232.150.000 µετοχές. 

Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2000 η Εταιρία αύξησε το µετοχικό της κε-φάλαιο, κατά το ποσό 

των δραχµών 14.509.375.000, ενώ παράλληλα το Ελληνικό ∆η-µόσιο διέθεσε µε δηµόσια εγγραφή ένα 

δεύτερο πακέτο µετοχών. Εκδόθηκαν 29.018.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 

δραχµών η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµη-σης υπέρ των παλαιών µετόχων στην τιµή των 2.250 δρχ. ανά 

µετοχή και αντλήθηκαν 65,3 δισ. δρχ. Το ποσόν αυτό είχε πλήρως διατεθεί µε τέλος 2000 για την αύξηση 

συµµετοχής στη ∆ΕΠΑ, την επένδυση πολυ-προπυλενίου και την αναβάθµιση µονάδων στα διυλιστήρια. 

Μετά την πιστοποίηση της αύξησης την 29.3.00, το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

διαµορφώθηκε σε 261.168.750 µετοχές. 

Στη συνέχεια, µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.5.2001 αποφασίσθηκε: α) η αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχµών 235.704.796,µε κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 500 σε 500,9025 δραχµές και β) η 

µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ. 

Ακολούθως, µε την από 3.12.2001 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, της 988ης 

συνεδρίασής του, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχµών 12.547.107 ή 

36.822,03 ευρώ, µε καταβολή µετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς 

µετοχών (άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20), σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της 27.6.2000, µε την έκδοση 25.049 κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 

δραχµών 500,9025 ή 1,47 ευρώ  η κάθε µια και µε τιµή διάθεσης 2.212 δρχ. 

Στις 31.12.02 το µετοχικό κεφάλαιο της Εται-ρίας ήταν 470.148.838,20 ευρώ διηρηµένο σε 261.193.799 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,80 ευρώ η κάθε µία. 

Το 2002 η τιµή της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σηµείωσε πτώση κατά 21,31%, από 7,04 

ευρώ την 2.1.02 σε 5,54 ευρώ την 31.12.02. Την ίδια περίοδο ο Γενικός ∆είκτης του ΧΑ και ο δείκτης 

FTSE/ASE 20 σηµείωσαν πτώση κατά 33,45 και 39,92% αντίστοιχα. Το 2002 η τιµή της µετοχής 

παρουσίασε διακυ-µάνσεις από 6,86 ευρώ την 3.1.02 έως 5,5 ευρώ την 28.2.02. 

Την 31.12.02 η µετοχή της Εταιρίας συµµετεί-χε στο Γενικό ∆είκτη του ΧΑ µε ποσοστό 3,12% και στο 

Βιοµηχανικό ∆είκτη µε 11,40%. Εξάλλου η συµµετοχή της στο δείκτη FTSE/ASE 20  στις 18.3.03 ήταν 

2,65%. 



Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλ-θε σε 87.073 µετοχές. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18-9-2003 συγχωνεύτηκε µε την 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. δια απορροφήσεως η εταιρία  ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Για την 

πραγµατοποίηση της συγχώνευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. 

κατά 192.783.425 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ταυτόχρονα µετατράπηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 1,80 ευρώ σε 2,18 ευρώ και 

στρογγυλοποιήθηκε στην αξία αυτή µε κεφαλαιοποίηση ανάλογου ποσού από αποθεµατικό από την 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά την συγχώνευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

Α.Ε. ανέρχεται σε 665.911.376,12 ευρώ διαιρούµενο σε 305.463.934 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας  2,18 ευρώ κάθε µια. 

Από χρηµατιστηριακής άποψης το έτος 2003 ήταν εµφανώς καλύτερο από το 2002 και χαρακτηρίστηκε 

από σηµαντική αύξηση της αξίας συναλλαγών και αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος που επικράτησε καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 2002. Ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 

ανήλθε στις 2.264 µονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 29,5% σε σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.    

Ανοδικά εξελίχθηκε επίσης και η τιµή της µετοχής της Εταιρίας καθώς στο τέλος του 2003 η µετοχή έκλεισε 

στα 6,96 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 25,6% σε σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2002. 

Τα θετικά αποτελέσµατα του έτους 2003 οδήγησαν τόσο σε αύξηση του όγκου συναλλαγών όσο και της 

αξίας συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας. Εξαιρώντας τη πώληση του 16,5% της Εταιρίας από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. ο µέσος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε 

κατά 46% περίπου φθάνοντας τις 127 χιλιάδες τεµάχια ηµερησίως ενώ αντίστοιχα η µέση ηµερήσια αξία 

συναλλαγών αυξήθηκε κατά 45% περίπου φθάνοντας τις 778  χιλιάδες ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια του 2003 η µέγιστη τιµή της µετοχής ήταν 7,30 ευρώ (6 Νοεµβρίου) και η ελάχιστη 4,52 

ευρώ (12 Μαρτίου). Η µέση τιµή του έτους διαµορφώθηκε στα 6,06 ευρώ. 



Σύνθεση Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Μετά την πρώτη δηµόσια εγγραφή την 30.6.98, η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρίας είχε διαµορφωθεί σε 77%. Με το τέλος του 2002, η συµµετοχή του ∆ηµοσίου ήταν 

58,2%. 

Με την ιδιωτικοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. καταρτίσθηκε συµφωνία, µε βάση τις διατάξεις 

των νόµων 2000/91 και 3049/02, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως κύριου µετόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS SA ως κύριου µετόχου της 

ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., που αφορά την πώληση ποσοστού 16,65% περίπου των µετοχών της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Ως εκ τούτου, την 4.6.2003 διενεργήθηκε η χρηµατιστηριακή, µέσω προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε 

συµψηφιστική εγγραφή, µεταβίβαση 43.500.000 µετοχών (ποσοστό 16,65%) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.Ε. κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην εταιρία PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS 

SA. 

Το τίµηµα της πώλησης του 16,65% περίπου των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανήλθε σε 

326 εκατ. ευρώ, ήτοι 7,5 ευρώ ανά µετοχή. 

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας (µέτοχοι άνω του 2%) την 31.12.2003 είχε ως εξής: 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ 



 



Πορεία Μετοχής 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιµές κλεισίµατος στο τέλος κάθε µήνα και το µηνιαίο µέσο όγκο 

συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας για το έτος 2003 σε σχέση µε το 2002: 

 



∆ιάγραµµα Πορείας Μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιµές κλεισίµατος στο τέλος κάθε µήνα και το µηνιαίο 

µέσο όγκο συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας για το έτος 2003 σε σχέση µε το 2002: 

 

0 όγκος συναλλαγών του µηνός Ιουνίου 2003 περιλαµβάνει την µεταβίβαση στις 4.6.2003 πακέτου 43,5 εκατ. µε-τοχών 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην P.I. S.A. 

 
 



Συγκριτική Απόδοση  Μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και Γενικού 
∆είκτη Χ.Α. σε σχέση µε την 31.12.2003 

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την απόδοση της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του 

Γενικού ∆είκτη Χ.Α. σε σχέση µε την 31.12.2003: 

 



Μερισµατική Απόδοση Μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 

(1) Συνολικό µέρισµα χρήσης προς καταβολή στους µετόχους της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

(2) Αριθµός µετοχών που δικαιούνταν το µέρισµα της αντίστοιχης χρήσης (ηµ/νία αποκοπής) 

(3) Υπολογίστηκε µε βάση τον αριθµό µετοχών αποκοπής µερίσµατος 

(4) Αριθµός µετοχών 31.12.2003 αναπροσαρµοσµένος µέσος όρος κλεισίµατος µετοχής έτους 

(5) Αναπροσαρµοσµένη τιµή κλεισίµατος, µε βάση τον αριθµό µετοχών της 31.12.2003 (305.463.934) 

(6) Μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων αρχής και τέλους χρήσης µε βάση τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό  

 (λογιστική αξία) 

(7) Υπολογίστηκε ως: Συνολικό Πληρωτέο Μέρισµα / Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους 

(8) Υπολογίστηκε ως: Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους / Μέσο Όρο (Ενοποιηµένων) Ιδίων Κεφαλαίων 



Υπηρεσίες Ενηµέρωσης των Μετόχων  
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 
Η Εταιρία επιδιώκει την πλήρη ενηµέρωση των µετόχων της στην Ελλάδα και το εξωτε-ρικό µέσα από 

κανάλια πληροφόρησης, που καλύπτουν τόσο τις διάφορες ανάγκες, όσο και τις διάφορες οµάδες µετόχων. 

Στη διάθεση των µετόχων υπάρχουν οι πα-ρακάτω πηγές πληροφόρησης: 

• Η ιστοσελίδα του Οµίλου: www.hellenic-petroleum.gr 

• Το Ετήσιο ∆ελτίο Εταιρικής Χρήσης που εκ-δίδεται στα ελληνικά. 

• Ο Ετήσιος Απολογισµός που εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά. 

• Οικονοµικές  καταστάσεις  που  εκδίδονται σε τριµηνιαία βάση και δηµοσιεύονται  

 στον ελληνικό τύπο. 

• Τακτικές συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα, που συνδυάζονται µε την ανακοίνωση  

 µη-νιαίων αποτελεσµάτων. 

• Σχετικά δελτία τύπου µε συνοπτικά οικονο-µικά αποτελέσµατα προσαρµοσµένα  

 και στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που δηµο-σιεύονται σε εφηµερίδες της Ν. Υόρκης 

 και του Λονδίνου. 

• Συνοπτικά τριµηνιαία οικονοµικά αποτελέ-σµατα προσαρµοσµένα και στα ∆ιεθνή Λο-γιστικά  

 Πρότυπα αποστέλλονται στο Χρη-µατιστήριο Λονδίνου και είναι διαθέσιµα σε µεγαλύτερη  

 ανάλυση στο δικηγορικό γρα-φείο SHEARMAN & STERLING Λονδίνου. 

• Περιοδικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές και µετόχους στην Ελλάδα και σε  

 πόλεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Σηµειώνεται ότι δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική  

 Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετή-σιες οικονοµικές  

 καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκω- 

 τών Ελεγκτών. 



 



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ROACE)

 

 



ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

(σε 

ευρώ)

 



ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

(σε ευρώ) 

 



(1) Ίδια κεφάλαια συν καθαρό χρέος. 

 

(1)  Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας (από 5/6/2003). 

(2)  Εντός Ελλάδος - ενοποιηµένες εταιρίες. Εκτός Ελλάδος ο Όµιλος απασχολούσε 2.096 άτοµα  

 την 31.12.03. 



Ο ΟΜΙΛΟΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι σήµερα ο µεγαλύτερος εµπορικός και βιοµηχανικός όµι-λος στην 

Ελλάδα. Απασχολεί περί τα 3.710 άτοµα στην Ελλάδα και 2.096 άτοµα στο εξω-τερικό, το σύνολο του 

ενεργητικού του µε τέ-λος 2003 ήταν 3.105,1 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια 1.869 εκατ. ευρώ, ο δε 

κύκλος εργα-σιών του έτους έφτασε τα 4.671,3 εκατ. ευρώ. 

Ο Όµιλος αποτελεί µια σύγχρονη πετρελαϊκή επιχείρηση, το εύρος των δρα-στηριοτήτων της οποίας 

περιλαµβάνει: 

 • την προµήθεια/διύλιση αργού πετρελαίου και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου 

 • την παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµικών 

 • την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογοναν-θράκων 

 • την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγών µεταφοράς υδρογονανθράκων 

 • την εµπορία, παραγωγή και εκµετάλλευση κάθε άλλης µορφής ενέργειας 

 • τη συµµετοχή στη µετοχική σύνθεση της ∆ΕΠΑ κατά 35% υπεύθυνης για την  

  εισαγω-γή και διανοµή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα 

 • την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή µε θέµατα  

  υδρογο-νανθράκων 

Το ενοποιηµένο σχήµα λειτουργίας των δύο διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, καθώς και του 

συγκροτήµατος χηµικών/πετροχη-µικών στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει τόσο τη λει-τουργικότητα των 

µονάδων, όσο και τα περι-θώρια κέρδους. Στο σχήµα αυτό εντάχθηκε από το 1999 και το διυλιστήριο 

ΟΚΤΑ στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται ήδη από τον Ιούλιο του 2002 µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της 

Θεσσαλονίκης. Από τις 30.9.2003 στο ενοποιηµένο σχήµα εντάχθηκε και το ∆ιυλιστήριο Ελευσίνας (πρώην 

ΠΕΤΡΟΛΑ), το οποίο είναι συνδεδεµένο µε αγωγό µε το ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου κα-θώς και µε τις 

εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγά-ρων. 

Η λειτουργικότητα του Οµίλου ενισχύεται πε-ραιτέρω από το ενιαίο σχήµα διοίκησης που όπως ήδη 

αναφέρθηκε, καλύπτει όλες τις θυ-γατρικές εταιρίες καθώς και τις συνδεδεµένες, εκτός ∆ΕΠΑ και VPI. 

Μετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου το 2000 και την ικανοποιητική κερδοφορία των τε-λευταίων ετών 

ο Όµιλος διαθέτει οικονοµική ευρωστία, όπως φαίνεται από τους σχετικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, 

που του επιτρέ-πει να αντλήσει χωρίς δυσκολία κεφάλαια από την αγορά που θα χρησιµοποιηθούν 

συµπλη-ρωµατικά για τη χρηµατοδότηση του επενδυτι-κού του προγράµµατος τα προσεχή χρόνια. Το 

επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου περιλαµβά-νει επενδύσεις κυρίως στον τοµέα διύλισης, στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην έρευνα υδρογονανθράκων και επενδύσεις επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, στο εξωτερικό µε προτεραιότητα στην Ν.Α. Ευρώπη και ειδικότερα στο χώρο 

των Βαλκανίων. 

 



Ολοκληρωµένη Λειτουργία του 
Οµίλου





O Όµιλος µε µια µατιά 

∆ιύλιση 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 

2003

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

 • Kύρια δραστηριότητα και πηγή κερδοφορίας του Oµίλoυ. 



 • 4 διυλιστήρια: 

  - Ασπρόπυργoς  

  - Ελευσίνα 

  - Θεσσαλoνίκη 

  - Σκόπια 

 • 2.700 εργαζόµενoι στην Eλλάδα και 1.017 στο εξωτερικό. 

 • Κάλυψη 80% των αναγκών της Ελλάδος και σχεδόν το 100% της Π.Γ.∆.M. 

 • Συµµετοχή 50% στον αγωγό Aσπροπύργου - Nέου Aεροδροµίου Aθηνών. 

 

Επιχειρηµατικoί στόχoι 

 • Παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε τις νέες αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. µέσα στα  

  συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια. 

 • Πλήρης αριστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των διυλιστηρίων του Οµίλου. 

 • Περαιτέρω τεχνολογική αναβάθµιση των συστηµάτων παραγωγής και ελέγχου. 

 • Εξέταση της αναγκαιότητας αναβάθµισης του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης µε στόχο την  

  αντιµετώπιση ποιοτικών και  ποσοτικών προβληµάτων στο µαζούτ και την αύξηση της  

  παραγωγής σε λευκά προϊόντα (ανάλυση αγοράς, κατάρτιση µελέτης σκοπιµότητας).  

 • Αύξηση περιθωρίων, µείωση κόστους. 

 • Περαιτέρω βελτίωση βιοµηχανικού περιβάλλοντος. 

 

Κύριες εξελίξεις το 2003 

 • Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ανέκαµψαν από τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας  

  εικοσαετίας, στα οποία είχαν παραµείνει για τους πρώτους οκτώ µήνες  του 2002. 

 • Αυξηµένη παραγωγή και πωλήσεις (ποσότητες) κυρίως λόγω της απορρόφησης της  

  εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  

 • Eπενδύσεις σε επέκταση υποδοµής και αύξησης δυναµικότητας των διυλιστηρίων, µο- 

  νάδες αποθείωσης ΒΕΑ/ΒΕΘ, µονάδα ΤΑΜΕ και εκσυχρονισµός µονάδας αναµόρφωσης  

  Νάφθας.  

 • Περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου στην Ελλάδα µε την επιτυχηµένη απορ- 

  ρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  

 • Παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα από το 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλ- 

  λον µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005. 



Εµπορία Πετρελαιοειδών 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 2003 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

 • H µόνη εγχώρια εταιρία διύλισης, η οποία έχει τόσο εκτεταµένο δίκτυο εµπορίας. 



 • 1.512 πρατήρια βενζίνης στην Ελλάδα, Γεωργία, Αλβανία, Π.Γ.∆.M., Κύπρο, Μαυροβούνιο,  

  Σερβία και Βουλγαρία. 

 • 724 εργαζόµενoι στην Eλλάδα και 901 στο εξωτερικό. 

 • Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά µε µερίδιo περί το 23,7% το 2003. 

 

Επιχειρηµατικoί στόχoι 

 • Αριστοποίηση των αγορών πώλησης των παραγοµένων προϊόντων µε στόχο την επίτευ- 

  ξη των καλύτερων δυνατών περιθωρίων.  

 • Βελτίωση του δείκτη πωλήσεων της παραγωγής των διυλιστηρίων του Οµίλου προς τις  

  θυγατρικές εµπορικές εταιρίες, ιδιαίτερα στην εγχώρια αγορά. 

 • Αναβάθµιση του δικτύου λιανικής εµπορίας στη χώρα και αύξηση όγκου πωλήσεων  

  ανά πρατήριο. 

 • Αύξηση του µεριδίου αγοράς λιανικών πωλήσεων.  

 • Αύξηση του αριθµού των ιδιόκτητων πρατηρίων λιανικών πωλήσεων.  

 • Ανάπτυξη δικτύου εµπορίας σε νέους αυτοκινητόδροµους και σε αστικά κέντρα. 

 • Ανάπτυξη των non fuel πωλήσεων στα πρατήρια. 

 • Τεχνολογική αναβάθµιση των πρατηρίων (ηλεκτρονικά πρατήρια). 

 

Κύριες εξελίξεις το 2003 

 • Bελτίωση κερδοφορίας παρά τη µικρή πτώση στους όγκους πωλήσεων. 

 • Eπενδύσεις στο δίκτυο των πρατηρίων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής  

  καυσίµων.  

 • Eπέκταση στην αγορά του Mαυροβουνίου µε την εξαγορά του 54,35% της Yugopetrol Ad  

  Kotor και στην Kύπρο µε την εξαγορά του δικτύου πρατηρίων της BP.  Ίδρυση θυγατρι- 

  κών σε Σερβία και Bουλγαρία. 



Πετρoxηµικά 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 

2003

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

 • Oυσιαστικά τo µόνo πετρoχηµικό συγκρότηµα στην Ελλάδα. 



 • Ενιαία καθετoπoιηµένη λειτoυργία µε τα διυλιστήρια. 

 • Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά µε σχεδόν απoκλειστικότητα στην παραγωγή ορισµένων  

  πρoϊόντων.  

 • 306 εργαζόµενoι. 

 

Επιχειρηµατικoί στόχoι 

 • Επέκταση της εµπορικής δραστηριότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µέσω συµφωνιών. 

 • Περαιτέρω ολοκλήρωση του εξοπλισµού του εργοστασίου πολυπροπυλενίου για παραγωγή  

  σύνθετων προϊόντων, που θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την κερδοφορία του κλάδου. 

 • Βέλτιση λειτουργία των νέων µονάδων παραγωγής. 

 • ∆ιεύρυνση της αγοράς για περαιτέρω επέκταση της βιοµηχανικής και εµπορικής  

  δραστηριότητας. 

 

Κύριες εξελίξεις το 2003 

 • ∆εύτερος χρόνος λειτουργίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου µε ικανοποιητικά  

  αποτελέσµατα. 

 



Ερευνα και Εκµετάλλευση  

Υδρογονανθράκων 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 2003 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 



 • Απoκλειστικά δικαιώµατα σε 62.000 τ.χµ. στoν Ελλαδικό χώρo για έρευνα και  

  εκµετάλλευση Υδρoγoνανθράκων. 

 • 67 εργαζόµενοι. 

 

Επιχειρηµατικoί στόχoι 

 • Συµµετοχή σε κοινοπρακτικά σχήµατα στο εξωτερικό για Έρευνα και Παραγωγή  

  Yδρογονανθράκων. 

 • Προτεραιότητα έχουν κυρίως οι χώρες µε τις οποίες η εταιρία έχει ήδη εµπορικές σχέσεις. 

 • Αξιοποίηση των δικαιωµάτων στην Ελλλάδα. 

  

Κύριες εξελίξεις το 2003 

 • Kοινοπραξία µε SIPETROL (UK) και OIL SEARCH M.E. για συµµετοχή σε παραχωρήσεις  

  στη Λιβύη. 

 • ∆ραστηριοποίηση της κοινοπραξίας µε την OMV στην Aλβανία.  

 • Κοινοπραξία µε WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας και REPSOL της Ισπανίας  

  για την πραγµατοποίηση έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες  

  περιοχές της Λιβύης.  

 

 



Τεχνικές Μελέτες 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 2003 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 



 • Λειτουργία της µεγαλύτερης µελετητικής - τεχνικής εταιρίας στη ΝΑ. Ευρώπη  

  (AΣΠPOΦOΣ A.E.). 

 • Πρoσφoρά εξειδικευµένων υπηρεσιών για βιoµηχανικές επενδύσεις όπως διεύθυνση  

  έργου, µελέτες και επίβλεψη κατασκευής.  

 • Kύριος όγκος εργασιών oι επενδύσεις τoυ Oµίλoυ και το έργο τoυ φυσικoύ αερίoυ.  

 • 181 εργαζόµενοι (τακτικό προσωπικό). 

 

Επιχειρηµατικoί στόχoι 

 • Eπέκταση εργασιών εκτός Oµίλoυ και φυσικoύ αερίoυ. 

 • Συµµετoχή στην ανάπτυξη/ανασυγκρότηση υπoδoµής στη Βαλκανική. 

 • Ανάπτυξη εργασιών στo εξωτερικό αυτοτελώς ή µέσω συνεργασιών. 

 

Κύριες εξελίξεις το 2003 

 • Περιορισµός της κερδοφορίας λόγω ολοκλήρωσης µεγάλων έργων. 



Παραγωγή / Εµπορία άλλων ενεργειακών προϊόντων 

Συµµετοχή στο λειτουργικό  

αποτέλεσµα του 2003 

 • Ολοκλήρωση της επένδυσης κατασκευής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

  στη Θεσσαλονίκη εντός του 2005. 

 • Επιλογή στρατηγικού εταίρου στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

  και διερεύνηση περαιτέρω επενδύσεων. 

 • Συµµετοχή στις µεταφορές αργού πετρελαίου και προϊόντων  

  (αγωγοί, θαλάσσιες µεταφορές). 

 • Συµµετοχή στην ανάπτυξη της αγοράς του Φυσικού Αερίου. 



∆ιυλιστήρια 

Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστη-ριότητα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, απορροφά το 

µεγαλύτερο ποσοστό του ενερ-γητικού και των επενδύσεων του και είναι ο κατ’ εξοχήν κερδοφόρος τοµέας 

του. Στην Ελλάδα ο Όµιλος λειτουργεί τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, µε ετήσια 

ονοµαστική δυναµικότητα διύλισης αργού 6,7 εκατ. και 3,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Από την 1η Οκτωβρίου 

2003 µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ο όµι-λος συµπεριέλαβε 

επίσης και το ∆ιυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στην Ελευσίνα µε ετήσια ονοµαστική δυναµικότητα 

5,0 εκατ. τόνων Αρ-γού. Τα τρία διυλιστήρια διαθέτουν µαζί το 76% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας 

της χώ-ρας. Από το 1999 ο Όµιλος, µέσω της ΕΛ.ΠΕ.Τ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., διαθέτει και λειτουργεί το 

διυ-λιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια, µε ετήσια ονοµαστι-κή δυναµικότητα 2,5 εκατ. τόνων. Στη χρήση 2003 το 

διυλιστήριο της ΟΚΤΑ κάλυψε το 72% των συνολικών αναγκών της Π.Γ.∆.Μ. 

 

Οι πωλήσεις καυσίµων διενεργούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., µε πελάτες τις εται-ρίες 

εµπορίας πετρελαιοειδών - µεταξύ των οποίων και η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α, η ∆ΕΗ και οι ένοπλες δυνάµεις της 

χώρας. Μικρές ποσότητες επίσης εξάγονται, ενώ παράλληλα εισάγεται και πε-τρέλαιο θέρµανσης για 

εποχιακές ανάγκες, που δεν καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. 

 

Οι προµήθειες αργού πετρελαίου, τόσο των διυλιστηρίων στην Ελλάδα όσο και του διυλι-στηρίου της ΟΚΤΑ 

συντονίζονται κεντρικά. Για το 2003 περίπου το σύνολο προµηθειών του αρ-γού µε εξαίρεση κάποια φορτία 

URALS έγιναν µε βάση term contracts, Σαουδική Αραβία 16,8%, Ιράν 39,6%, Λιβύη 8,25%. Πρίνο 1,34% 

και το υπόλοιπο 34% ήταν ρωσικό (URALS). Ορισµένα φορτία URALS αγοράστηκαν µε συµφωνίες SPOT. 

 

 



 



∆ιυλιστήριο Ασπρόπυργου 

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) και ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώ πη. 

Βασικό του πλεονέκτηµα είναι η µο-νάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) µε ονοµα-στική δυναµικότητα 

45.000 βαρελιών την ηµέ-ρα, η οποία κατεργάζεται ατµοσφαιρικό υπό-λειµµα και απόσταγµα κενού (VCO) 

των δύο διυλιστηρίων για την παραγωγή ακριβότερων λευκών προϊόντων. Το 1998 άρχισε να λει-τουργεί η 

εκσυγχρονισθείσα µονάδα ολικού ισοµερισµού νάφθας και το 1999 η µονάδα κο-ρεσµού βενζολίου, που 

συµβάλλουν στην πα-ραγωγή βενζινών σύµφωνα µε τις νέες προδια-γραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

auto oil 2000. Για την παραγωγή πετρελαίου κίνησης και βενζινών που υπερκαλύπτουν τις προδια-γραφές 

auto oil 2000 έγιναν σηµαντικές επεν-δύσεις και αναβάθµιση των µονάδων καταλυτι-κής 

υδρογονοαποθείωσης αποστάγµατος κε-νού (VCO) και καταλυτικής πυρόλυσης. 

 

∆ιυλιστήριο Ελευσίνας  

(πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) 

Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι ατµοσφαιρι-κής διύλισης ετήσιας ονοµαστικής δυναµικότη-τας 5,0 εκατ. 

µετρικών τόνων αργού που αντι-στοιχεί στο 25% περίπου της διυλιστικής ικανό-τητας της χώρας. ∆ιαθέτει 

επίσης µονάδα υδρογονοαποθείωσης δυναµικότητας 800 χιλ.  τόνων ντήζελ ετησίως. Το διυλιστήριο της 

Ελευσίνας διαθέτει τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους, 3,35 εκατ. τόνων αργού και προϊό-ντων, µεγάλο 

ιδιωτικό λιµάνι στο οποίο µπο-ρούν ταυτόχρονα να προσεγγίζουν 17 µεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση 

πετρελαιοειδών καθώς επίσης και σύγχρονο σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων µε 18 νησίδες φόρτωσης. Το 

διυ-λιστήριο είναι συνδεδεµένο µε αγωγό τόσο µε τις εγκαταστάσεις στη Πάχη Μεγάρων όσο και µε το 

διυλιστήριο Ασπροπύργου. 

 

∆ιυλιστήριο Θεσσαλονίκης 

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι απλού τύ-που (hydroskimming) και λειτουργεί σε συν-δυασµό µε το 

διυλιστήριο Ασπροπύργου σαν µια ενοποιηµένη παραγωγική µονάδα. Είναι το µόνο διυλιστήριο που 

λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα κάλυψης τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της 

βαλκανικής εν-δοχώρας λόγω της οργανικής σύνδεσής του µε τις µεγάλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 

του Οµίλου στο Καλοχώρι, οι οποίες χρησιµοποιού-νται και για µεταφόρτωση προϊόντων παραγω-γής του 

διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Επιπρό-σθετα, η διασύνδεση των εγκαταστάσεων Καλοχωρίου και του 

αγκυροβολίου εκφόρτωσης αργού µε τις εγκαταστάσεις ∆ενδροποτάµου της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α, που 

ολοκληρώθηκε το 2001, έχει βελτιώσει δραστικά την ευελιξία του διυλι-στηρίου στην παραλαβή, 

αποθήκευση και διακί-νηση αργού και προϊόντων πετρελαίου. 



 

Αποθηκεύτικοι χώροι και ∆ιάθεση 

Τα τρία διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης διαθέτουν µαζί δεξαµενές αποθήκευσης 

6,65 εκατ. τόνους. To στοιχείο αυτό ενισχύει την ηγετική θέση του Οµίλου στην ελ-ληνική αγορά, διότι οι 

εταιρίες εµπορίας πετρε-λαίου αδυνατούν να διατηρήσουν στις περιορι-σµένες εγκαταστάσεις τους τα 

στρατηγικά απο-θέµατα ασφαλείας, και έτσι µεταφέρουν (κατά νόµο) την υποχρέωση αυτή στα διυλιστήρια 

µε τα οποία έχουν συνάψει συµβάσεις προµήθειας καυσίµων. 

Το 2003 τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσί-νας και Θεσσαλονίκης κατεργάστηκαν αντίστοι-χα 8,3 και 

2,2 από 5/6/03 έως 31/12/03 και 2,9 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου (και πρώτων υλών). ∆ιέθεσαν από 

κοινού 9,9 εκατ. τόνους διυλισµένων προϊόντων στην εσωτερική αγορά και 2,5 εκατ. τόνους στην αγορά 

διεθνών πω-λήσεων (transit), ενώ οι εξαγωγές ήταν 1,9 εκατ. τόνοι. 

 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Refinery Capacity Data, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 2000 

* Το διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτούργησε αρχικά το 1958 και πέρασε πολλά στάδια εκσυγχρονισµού. 



Παραγωγή ∆ιυλιστηρίων 
(χιλιάδες τόνοι) 

 

 

 

Πωλήσεις ∆ιυλιστηρίων 
(χιλιάδες 
τόνοι)

 



∆ιυλιστήριο ΟΚΤΑ 

Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια είναι και αυτό απλού τύπου (hydroskimming) µε ονοµαστική 

δυναµικότητα 2,5 εκατ. τόνων ετησίως, και απο-θηκευτικούς χώρους 250 χιλ. m3. 0 εφοδιασµός του µε 

αργό γίνεται δια ξηράς από τη Θεσσαλο-νίκη και η παραγωγή του περιλαµβάνει κυρίως βενζίνες, ντήζελ και 

µαζούτ, καθώς και µικρές ποσότητες υγραερίων. Λόγω της περιορισµένης (σήµερα) αγοράς το διυλιστήριο 

λειτουργεί σε χαµηλό ποσοστό της δυναµικότητάς του. 

Το 2003 το διυλιστήριο ΟΚΤΑ επεξεργάσθηκε 829 χιλ. τόνους αργού (541 χιλ. τόνους το 2002), παρήγαγε 

821 χιλ. τόνους προϊόντων, και διέθεσε 936 χιλ. τόνους (56 χιλ. από εισα-γωγές), εκ των οποίων 594 χιλ. 

τόνους απορ-ρόφησε η τοπική αγορά. 

Οι επενδύσεις για την αναβάθµιση του διυλι-στηρίου ΟΚΤΑ ανήλθαν το 2003 σε 10,9 εκατ. ευρώ. Σε 

εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της µονάδας υδρογονοαποθείωσης ντήζελ, συνολι-κού προϋπολογισµού 17 

εκατ. ευρώ. 

 
 

 



Εµπορία Πετρελαιοειδών 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πω-λήσεων από τα διυλιστήρια (ex refinery sales) προς 

εµπορικές εταιρίες, δραστηριοποιείται και στην εµπορία πετρελαιοειδών (λιανικό επίπεδο) τόσο στην 

Ελλάδα µέσω της θυγατρικής εται-ρίας ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ, µε τρία εµπορικά σήµατα ΕΚΟ, ELDA και 

Μ(ΜΑΜΙ∆ΑΚΗΣ), όσο και στο εξω-τερικό µέσω των εταιριών ΕΚΟ GEORGIA Ltd, EKO-YU-AD-BEOGRAD 

και ΕΚΟ-ΕΛ∆Α BULGARIA EAD και µε το εµπορικό σήµα ΕΚΟ. Η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ διαθέτει στην Ελλάδα 

εκτεταµένο δίκτυο πρατηρίων, περίπου 1.365 πρατήρια σε σύνολο περίπου 7.500, 14 εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων, 23 σταθµούς ανεφο-διασµού αεροσκαφών από τα κυριότερα 

αερο-δρόµια της χώρας, 4 εµφιαλωτήρια υγραερίου και µία (1) µονάδα παραγωγής και συσκευασίας 

λιπαντικών. Σηµαντική επίσης είναι η δραστη-ριοποίηση της εταιρίας στον τοµέα των ναυτι-λιακών 

καυσίµων και λιπαντικών. 

 

Οι πωλήσεις ελέγχονται µέσα από τα κεντρικά και τα εννέα περιφερειακά γραφεία πωλήσεων και 

καλύπτουν όλο το εύρος διυλισµένων προϊό-ντων, τόσο στην εσωτερική, δασµολογηµένη αγορά, όσο και 

στην αγορά transit αεροπορι-κών και ναυτιλιακών καυσίµων. Το µερίδιο του Οµίλου στην εγχώρια, λιανική 

αγορά το 2003 ήταν περίπου το 23,7%, το υψηλότερο µεταξύ των εµπορικών εταιριών στην Ελλάδα. 

Εκτός Ελλάδας: 

Ο Όµιλος ασκεί εµπορία από τον Οκτώβριο του 1995 στη ∆ηµοκρατία της Γεωργίας, µέσω της ΕΚΟ 

GEORGIA LTD  µε µετοχικό κεφάλαιο 3,4 εκατ. δολ. και συµµετοχή 94,765% της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ και 1% 

της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Η εταιρία λειτουργεί 17 ιδιόκτητα πρατήρια και 1 εγκατάσταση 

αποθήκευσης καυσίµων. 

 

Από το ∆εκέµβριο 1999 στην Αλβανία, µέσω της GLOBAL PETROLEUM µε συµµετοχή 99,96%, και από το 

2000 στην π.Γ.∆.Μ. 

 

Το 2002 έγινε η εξαγορά του 54,35% της YUGOPETROL AD KOTOR στο Μαυροβούνιο. H εταιρία διαθέτει 

τις µόνες εγκαταστάσεις εισα-γωγής προϊόντων στη χώρα, συνολικής δυναµι-κότητος 174 χιλ. κυβικών 

µέτρων και εφοδιάζει 56 πρατήρια, εκ των οποίων 39 ιδιόκτητα σε Μαυροβούνιο και Βοσνία. 

 

Τον Ιούλιο του 2002 στη Βουλγαρία, µέσω της EKO-ELDA BULGARIA , 100% θυγατρική της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α 

ΑΒΕΕ µε µετοχικό κεφάλαιο 26,5 εκατ. δολ. Η εταιρία λειτουργεί 11 ιδιόκτητα πρατήρια καυσίµων και 

προωθεί τις εξαγωγές των προϊόντων του Οµίλου στη χώρα. 



Τον Σεπτέµβριο του 2002 στη Σερβία, µέσω της EKO-YU BEOGRAD, 100% θυγατρική της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α 

ΑΒΕΕ µε µετοχικό κεφάλαιο 21,6 εκατ. δολ. Η εταιρία λειτουργεί 10 ιδιόκτητα πρατήρια καυσίµων. 

Επίσης το 2002 έγινε η εξαγορά των εµπορι-κών δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Κύπρο. Στην εξαγορά 

περιλαµβάνεται το δίκτυο 70 πρατη-ρίων, συγκρότηµα αποθήκευσης και εµφιάλω-σης LPG, καθώς και το 

65% του µετοχικού κε-φαλαίου της µονάδας λιπαντικών Superlube. 

 

Οι εµπορικές εταιρίες του Οµίλου στην Ελλάδα, και το εξωτερικό εφοδιάζονται κύρια από τα διυλιστήρια 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Στην π.Γ.∆.Μ. ο εφοδιασµός γίνεται από το διυ-λιστήριο 

ΟΚΤΑ. 

 

Επιχειρηµατικός στόχος του Οµίλου είναι, µετα-ξύ άλλων, η διάθεση αυξηµένων όγκων καυσί-µων µέσω 

των εµπορικών του εταιριών, ιδιαίτε-ρα στις αγορές υψηλού περιθωρίου, ώστε αφ’ ενός µεν να 

διασφαλίζεται η παραγωγή των διυ-λιστηρίων, αφ’ ετέρου δε να προστίθεται στο κέρδος διύλισης και το 

εµπορικό κέρδος. 



Εµπορικές Πωλήσεις 

(Χιλιάδες τόνοι) 

Περιλαµβάνονται και πωλήσεις  

σε 

θυγατρικές

 

Αριθµός Πρατηρίων 

Με τέλος έτους 



 



Πετροχηµικά 

Ο Όµιλος διαθέτει και λειτουργεί το µεγαλύτε-ρο συγκρότηµα πετροχηµικών/χηµικών στην Ελλάδα. Το 

συγκρότηµα είναι εγκατεστηµένο στην Θεσσαλονίκη και παράγει κυρίως πολυ-προπυλένιο, PVC, 

βιοµηχανικούς αλειφατικούς διαλύτες (white spirit, εξάνιο κλπ.), και καυστι-κή σόδα/χλώριο. Πέραν των 

παραγοµένων, ει-σάγονται και διατίθενται στην εγχώρια αγορά και άλλα προϊόντα, όπως πλαστικοποιητές, 

ει-δικά χηµικά κλπ. 

Οι µονάδες των πετροχηµικών λειτουργούν σε ενοποιηµένη βάση µε το διυλιστήριο της Θεσ-σαλονίκης και 

παράγουν πεντάνιο, νάφθα και ελαφρά κηροζίνη που χρη-σιµοποιούνται σαν πρώτες ύλες στις µονάδες 

παραγωγής βιοµηχανικών διαλυτών. 

Η τεχνική υποδοµή του τοµέα συµπληρώνεται µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής των 

πετροχηµικών προϊόντων, καθώς επίσης και µε άρτιο δίκτυο πωλήσεων. 

Ο Όµιλος, σαν µόνος παραγωγός πετροχηµικών στην Ελλάδα, κατέχει δεσπόζουσα θέση µε υψηλά µερίδια 

στην εγχώρια αγορά. Συµµετέχει παράλληλα κατά 35% στη VPI Α.Ε., στο Βόλο,  εταιρία που παράγει ρητίνη 

PET για χρήση στη συσκευασία τροφίµων και στην εµφιάλωση πο-τών. Μέρος της παραγωγής PET διατίθεται 

στην ελληνική αγορά µέσω του δικτύου πωλήσεων χηµικών του Οµίλου. 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τοµέα πε-τροχηµικών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων τεχνολογίας 

αιχµής και υψηλής προστιθέµενης αξίας, ο Όµιλος προχώρησε σε περαιτέρω κα-θετοποίηση της παραγωγής 

µε την κατασκευή µονάδων παραγωγής προπυλενίου στον Ασπρόπυργο, πολυπροπυλενίου στην 

Θεσσα-λονίκη και ΒΟΡΡ φιλµ στην Κοµοτηνή, οι οποίες εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδικασία. 

Κυρίαρχο έργο είναι η µονάδα πολυπροπυλε-νίου συνολικού ύψους επένδυσης περίπου 150 εκατ. ευρώ. Η 

µονάδα έχει δυναµικότητα 180 χιλ. τόνους το χρόνο, επαρκή για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες 

µεταποίησης και να επιτρέψει εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. Σαν πρώτη ύλη χρησιµοποιείται το προπυλένιο, 

το οποίο µετα-φέρεται µε ειδικά δεξαµενόπλοια από τον Ασπρόπυργο. Μέρος της παραγωγής της µονά-δας 

απορροφάται σαν πρώτη ύλη από το ερ-γοστάσιο της DIAXON στην Κοµοτηνή για την παραγωγή ΒΟΡΡ φιλµ. 

Καθετοποίηση ∆ραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ BOPP ΦΙΛΜ 



 



Diaxon Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε. 

 
Η θυγατρική DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 2000 την παραγωγή ΒΟΡΡ 

(Biaxially Oriented Polypropylene) φιλµ σε σχήµα «φασόν» για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η 

συνολική επένδυση έφτασε τα 60 εκατ. ευρώ. Η δυναµικότητα των 2 γραµµών παραγωγής είναι 26 χιλ. 

τόνοι το χρόνο. 

Όπως αναφέρθηκε, η παραγωγή ΒΟΡΡ φιλµ αποτελεί το τελικό στάδιο ενός καθετοποιη-µένου 

παραγωγικού σχήµατος, που ξεκινά από το διυλιστήριο Ασπροπύργου µε την παραγωγή προπυλενίου, την 

µετατροπή του σε πολυ-προπυλένιο στη Θεσσαλονίκη και την τελική παραγωγή ΒΟΡΡ φιλµ στην 

Κοµοτηνή. 

Το εργοστάσιο στην Κοµοτηνή είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας και παράγει όλους τους 

τύπους/ποιότητες ΒΟΡΡ φιλµ που απαιτεί η αγορά σαν υλικό συσκευασίας. Πρόκειται για ένα 

αναπτυσσόµενο προϊόν, µε πληθώρα χρή-σεων (σε τρόφιµα, κολλητικές ταινίες κλπ.), που βρίσκει 

ταχύτατα και νέες εφαρµογές λό-γω των εξαιρετικών ποιοτικών του χαρακτηρι-στικών. 

Η διάθεση του προϊόντος γίνεται µέσα από τα εµπορικά δίκτυα του τοµέα χηµικών, ενώ µέρος της 

παραγωγής εξάγεται. Τα παρακάτω δια-γράµµατα απεικονίζουν την παραγωγή και τις πωλήσεις του τοµέα 

των πετροχηµικών: 

Παραγωγή Πετροχηµικών 
(Χιλιάδες Τόνοι) 

 

 

 



Πωλήσεις Πετροχηµικών 
(Χιλιάδες Τόνοι) 

 



Eρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων 

Ο Όµιλος µέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., είναι ο διαχειριστής των δικαιωµάτων του Ελ-ληνικού 

∆ηµοσίου, που απορρέουν από Συµβάσεις του µε τρίτους για έρευνα και εκµετάλ-λευση 

υδρογονανθράκων, κατέχει δε το απο-κλειστικό δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης σε περιοχές της 

Ελλάδος συνολικής έκτασης 62.000 τετρ. χλµ. στο πλαίσιο του Ν. 2289/95. 

Η εταιρία αναπτύσσει συνεργασίες στο εξωτε-ρικό, µε κύριο στόχο την µελλοντική εξασφάλι-ση 

αποθεµάτων υδρογονανθράκων, για την κά-λυψη της διυλιστικής της ικανότητας. Στο πλαί-σιο αυτό, από 

το 2000 συµµετέχει µε ποσοστό 49%, µαζί µε την Αυστριακή 0MV, στην έρευνα τριών περιοχών στην 

Αλβανία (Blocks 1 & 4,5) µέσω δύο συµβάσεων διανοµής παραγωγής. 

Η εταιρία συνέστησε επίσης µε την SIPETROL U.K., θυγατρική της Κρατικής Εταιρίας της Χιλής, 

Κοι-νοπραξία για συµµετοχή στο Γύρο Παραχωρή-σεων της Λιβύης (ΕΛ.ΠΕ. 49,5%, SIPETROL 50.5%) και 

υπέβαλαν σχετική προσφορά στην Κρατική Εταιρία της Λιβύης N.O.C. Από την 1η Σεπτεµβρίου του 2002, 

οι δύο εταιρίες εκχώρη-σαν ένα ποσοστό 25% (12% η ΕΛ.ΠΕ. και 13% η SIPETROL) στην Oil Search 

(Middle East Ltd) θυ-γατρική της Αυστραλιανής Oil Search Ltd. 

Οι διαπραγµατεύσεις µε την N.O.C συνεχίζονται για την οριστικοποίηση των περιοχών και την υπογραφή 

των σχετικών συµβάσεων. 

 

Στις 30 Νοεµβρίου 2003 υπεγράφη συµφωνία διαρκείας 30 ετών µεταξύ της Κοινοπραξίας των εταιριών 

WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας (45%), της REPSOL της Ισπανίας (35%) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (20%) και του Λιβυκού Εθνικού Οργανισµού Πετρελαίου (Ν.Ο.C) για την έρευνα και 

παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές στη βορειοδυτική Λιβύη. Οι περιοχές αυτές 

καλύπτουν έκταση 20.000 τ. χλµ. Προβλέπεται µια αρχική εξαετής φάση έρευνας που θα περιλαµβάνει 

γεωλογικές, σει-σµικές µελέτες καθώς και 13 γεωτρήσεις. Το προϋπολογιζόµενο κόστος για την 

Κοινοπραξία θα υπερβεί τα 110 εκ.δολλάρια ΗΠΑ. Επί πλέον προβλέπεται τριετής µελέτη για την ανάπτυξη 

του κοιτάσµατος ATCHAN στη ∆υτική Λιβύη και ενδεχόµενη εµπορική εκµετάλλευση την αµέ-σως επόµενη 

τριετία. Τα µέλη της Κοινοπραξίας συµφώνησαν για την από κοινού εκµετάλλευση πιθανών κοιτασµάτων 

φυσικού αερίου. 

Για τις πιο πάνω δραστηριότητες το 2003 δα-πανήθηκαν 6,4 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στο Μαυρο-βούνιο από το 2002, οπότε και αγόρασε το 54,35% της 

Κρατικής Εταιρίας Πετρελαίων Jugopetrol A.D. Kotor (JPK). 

Η JPK κατέχει τα δικαιώµατα έρευνας και εκµε-τάλλευσης υδρογονανθράκων σε τρεις (3) πε-ριοχές του 

Μαυροβουνίου. 



Οι δραστηριότητες έρευνας σ’ αυτές τις περιο-χές γίνεται µέσω Κοινοπραξιών µε την Αυστρα-λιανή εταιρία 

GLOBAL/STAR PETROLEUM (Blocks 1 & 2) και της Αγγλικής εταιρίας MEDUSA/ RAMCO ENERGY 

(Block 3). 

 



Τεχνικές Μελέτες (Engineering) 

Ο Όµιλος συµµετέχει στη δραστηριότητα αυτή µέ την ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., η οποία είναι η µεγαλύτερη 

µελετητική - τεχνική (engineering) εταιρία στην Ν.Α. Ευρώπη. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει εξειδικευµένες 

υπηρεσίες στον χώρο των βιο-µηχανικών επενδύσεων µε έµφαση στις επεν-δύσεις διυλιστηρίων, φυσικού 

αερίου και έργων υποδοµής, που εκτείνονται από µελέτες σκοπι-µότητας, βασικού σχεδιασµού και 

λεπτοµερούς σχεδιασµού, µέχρι επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες εκκίνησης (start-up). 



Συµµετοχές σε Εταιρίες 

Πέραν των θυγατρικών εταιριών και των συν-δεδεµένων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον κορµό της 

επιχειρηµατικής του δραστηριότη-τας, ο Όµιλος περιλαµβάνει συµµετοχές σε αριθµό εταιριών, κυριότερες 

των οποίων εί-ναι οι ακόλουθες: 

 

∆ΕΠΑ Α.Ε. (∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) 

Η ∆ΗΜOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙOΥ (∆ΕΠΑ Α.Ε.) ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1988 (ΦΕΚ 2991/21.9.1988) 

σαν θυγατρική της ∆ΗΜOΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΥ (∆ΕΠ Α.Ε.) κατά 100%,   µε αποκλειστικό 

αντικείµενο την εισαγωγή, την απόκτηση, την αποθήκευση, τη µεταφορά, τη διανοµή και την εµπορία του 

Φυσικού Αερίου. 

Με την αναδιάρθρωση της ∆ΕΠ Α.Ε. (άρθρο 8 του Ν.2593/98 «Αναδιάρθρωση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Πετρελαίου ∆ΕΠ Α.Ε.) και την µετονοµασία της σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» το Μάιο του 1998, 

µεταβιβάστηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ το 85% των µετοχών της ∆ΕΠΑ.  

Μέχρι το Νοέµβριο του 1999, το ποσοστό  συµµετοχής είχε µειωθεί από 15% σε 12,46%, ως αποτέλεσµα 

δύο αυξήσεων στο µετοχικό κεφάλαιο της ∆ΕΠΑ στις οποίες η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δε συµµετείχε. 

Τον Ιούλιο του 1999 η τελευταία άσκησε το δικαίωµα της για επαναγορά µετοχών της ∆ΕΠΑ µέχρι 

ποσοστού 35%.  

Η διαδικασία µεταβίβασης του 35% των µετοχών της ∆ΕΠΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έναν- 

τι τιµήµατος 35 δισ. δρχ. ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2000, διαµορφώνοντας την µετοχική σύνθεση 

της ∆ΕΠΑ σε 65% του Ελληνικού ∆ηµοσίου και σε 35% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  

Μετά την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σε 35%, η ∆ΕΠΑ 

ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της καθαράς θέσης.  

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο ∆ήµος Αθηναίων και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Λεωφ. 

Μεσογείων 207. Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε για πενήντα (50) χρόνια. 

 

Oι σκοποί της εταιρίας: 

 • Η απόκτηση, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και εµπορία φυσικών αερίων υδρογο- 

  νανθράκων (φυσικού αερίου) που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσµατα ή θα εισά- 

  γονται από το εξωτερικό. 

 • Η κατεργασία βιοµάζας στερεών ή υγρών καυσίµων ή άλλων υλών για την παραγωγή  

  αερίων υδρογονανθράκων. 

 • Η εκµετάλλευση, η συµµετοχή στην εκµετάλλευση κοιτασµάτων αερίων υδρογοναν- 

  θράκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 



 • Η ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την κατεργασία ή την 

  καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης µορφής ενέρ- 

  γειας και την αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και εµπορία αυτών. 

 • Η κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση αγωγών και δικτύων µεταφοράς και δια- 

  νοµής φυσικού αερίου καθώς και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επι- 

  δίωξη των σκοπών της. 

 • Η µεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδοµένων, η κατάρτιση, επεξερ- 

  γασία και διάθεση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηρι- 

  ότητα που συνδέεται µε τη µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση πληροφοριών. 

 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 • Η παροχή συµβουλών και η διαχείριση έργων επί θεµάτων που εµπίπτουν στους σκο- 

  πούς του καταστατικού. 

Η συµµετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις 31.12.2003 ανέρχεται σε 35%. 

 

VPI A.E. 

Η πλήρης επωνυµία της εταιρίας είναι ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΡΕΤ µε διακριτικό 

τίτλο V.P.I. A.E.  

Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής. Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις είναι στο Βόλο και η 

διάρκεια αυτής είναι έως το 2015. 

 

O σκοπός της εταιρίας είναι: 

 •  Η δηµιουργία βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής ρητίνης (ΡΕΤ) και οποιωνδήποτε  

  άλλων συναφών προϊόντων που συνδέονται µε αυτό και η παραγωγή, εµπορία,  

  διανοµή και marketing των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 •  Μελέτες για τη βελτίωση µεθόδων παραγωγής του ΡΕΤ RESIN καθώς και για την  

  καλύτερη ευχερέστερη και αποδοτικότερη για την εταιρία διανοµή και εµπορία  

  του ΡΕΤ και των άλλων συναφών προϊόντων. 

 •  Οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία η εταιρία θα θεωρήσει ότι είναι  

  συµπληρωµατική ή εξυπηρετεί τις παραπάνω δραστηριότητες της και γενικώς,  

  η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αµέσως ή εµµέσως  

  είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας. 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ε.Α.Κ.Α.Α.) 



Η εταιρία µε την επωνυµία (Ε.Α.Κ.Α.Α.) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

ιδρύθηκε το 2000 και έχει σαν σκοπό την κατασκευή λειτουργία και διαχείριση του αγωγού Αεροπορικού 

Καυσίµου από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο, στο νέο ∆ιεθνές 

Αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στα Σπάτα. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, η δε λειτουργία του ξεκίνησε 

στις αρχές Φεβρουαρίου 2004. Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

SAFCO A.E. ΑNΕΦO∆ΙΑΣΜOΥ ΚΑΙ ΠΑΡOΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡO∆ΡOΜΙOΥ ΣΠΑΤΩΝ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 µε ίση συµµετοχή (25%) των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών ΕΚO – ΕΛ∆Α, 

SHELL HELLAS, BP GREECE και ΜOΜΠΙΛ OΙΛ ΕΛΛΑΣ. Σκοπός της εταιρίας είναι κύρια η εκµετάλλευση 

του συστήµατος ανεφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα (hydrant system) στο αεροδρόµιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος. 

 

 
 



EKO ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. 

 
H εταιρία συστάθηκε στις  6/3/2003 µε αντικείµενο την προώθηση πωλήσεων συνδέσεων οικιακών και 

µικρών επαγγελµατιών καταναλωτών µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου Αττικής.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (1.400.000) διαιρούµενο σε 40.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 35 ευρώ εκάστη.  

Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων και η διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων είναι Λεωφ. 

Μεσογείων αρ. 2, Πύργος Αθηνών. 

 

Σκοπός της εταιρίας είναι: 

 • Η προώθηση των συνδέσεων καταναλωτών (οικιακών και µικρών επαγγελµατιών  

  καταναλωτών) µε το σύστηµα φυσικού αερίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ) στις περιοχές ∆υτικής και Νότιας Αττικής. 

 • Η επεξεργασία και υποβολή προς την Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ επιχειρηµατικών σχεδίων για  

  την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου  για τους πιο πάνω καταναλωτές στις  

  παραπάνω περιοχές. 

 • Η προσφορά προς πώληση πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου  

  (συσκευών, υλικών, τεχνικών εργασιών) στους παραπάνω καταναλωτές  

  (υπηρεσία τύπου one-stop-shop). 

 • Η συνεργασία µε εγκαταστάτες. 

 • Ο συντονισµός της τραπεζικής χρηµατοδότησης των ολοκληρωµένων πακέτων  

  εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

 • Η παροχή, µετά την πώληση, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους πιο πάνω  

  καταναλωτές. 



Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες 

∆ΕΠ Α.Ε. – ΘΡΑΚΗ Α.Ε. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η ΘΡΑΚΗ Α.Ε., συµφερόντων των Oµίλων Λάτση και Κοπελούζου, σε 

εκτέλεση συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρωσίας, συνέστησαν στις 24.2.98 Κοινοπραξία µε 

τον τίτλο ΚOΙΝOΠΡΑΞΙΑ ∆ΕΠ Α.Ε. – ΘΡΑΚΗ Α.Ε., στην οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει 

µε 25% και η ΘΡΑΚΗ Α.Ε. µε 75%. 

 

Η κοινοπραξία η οποία έχει σκοπό την προώθηση των µελετών του αγωγού µεταφοράς αργού πετρελαίου 

Bourgas – Αλεξανδρούπολη, ανέλαβε την εκπόνηση των τευχών δηµοπράτησης, την διενέργεια διεθνούς 

διαγωνισµού, την ανάθεση των µελετών σκοπιµότητας και βασικού σχεδιασµού σε µελετητικό οίκο και την 

παρακολούθηση της µελέτης, η οποία θα γίνει σε συνεργασία µε Βούλγαρους και Ρώσους 

εµπειρογνώµονες. 

 

Λοιπές Κοινοπραξίες 

Εντός Ελλάδος  

 Η EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA Α.Ε. είναι ο διαχειριστής των δικαιωµάτων του Eλληνικού  

 ∆ηµοσίου που απορρέουν από συµβάσεις του µε τρίτους για έρευνα και εκµετάλλευση  

 υδρογονανθράκων, κατέχει δε το αποκλειστικό δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης  

 σε περιοχές συνολικής έκτασης 62.000 τ.χµ. στο πλαίσιο του N. 2289/95. Πέραν του  

 δικαιώµατος αυτού η εταιρία συµµετέχει στις παρακάτω κοινοπραξίες. 

 • Mε ποσοστό 25% µε την DENISON MINES σε δικαιώµατα έρευνας σε έκταση 1.600 τ.χµ.  

  στο B. Aιγαίο (Aνατ. και ∆υτ. της Θάσου). 

 

Εκτός Ελλάδος 

 H EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. συµµετέχει επίσης στις παρακάτω κοινοπραξίες  

 στο εξωτερικό: 

 • Mε ποσοστό 49% µε την OMV (Albanian) για έρευνα και εκµετάλλευση  

  υδρογονανθράκων στην Aλβανία. 

 • Mε ποσοστό 37,5% µε την SIPETROL (UK) και την OIL SEARCH MIDDLE EAST για  

  συµµετοχή στο γύρο παραχωρήσεων της Λιβύης.  



 • Με ποσοστό 20% µε την WOODSIDE ENERGY (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), REPSOL (ΙΣΠΑΝΙΑ),  

  στα πλαίσια συµφωνίας µε τον Λιβυκό Εθνικό Οργανισµό Πετρελαίων (NOC),  

  για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές στην Β.∆. Λιβύη. 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης, η φροντίδα για το προσωπικό της, η προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά και η συνεισφορά της µε ιδιαίτερες πρωτο-βουλίες στον κοινωνικό περίγυρο, 

αποτέλε-σαν βασικές πολιτικές για την άσκηση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Σήµερα πλέον, οι 

επιµέρους αυτές πολιτικές είναι βα-σικές συνιστώσες για τη διαµόρφωση µιας συνολικής εταιρικής 

κουλτούρας, που επι-διώκει σταθερά την κοινωνικά υπεύθυνη λει-τουργία του Οµίλου. 

Συνεισφορά στο Κοινωνικό Προϊόν 

 
Η συµβολή του Οµίλου στο κοινωνικό σύνο-λο και το κοινωνικό προϊόν που δηµιουργεί, αντανακλούν το 

µέγεθος του, την ευρύτητα των δραστηριοτήτων του και την υπευθυνό-τητα του απέναντι στην κοινωνία. 

Ως κοινωνικό προϊόν θεωρείται η συνεισφορά/δαπάνη του Οµίλου σε µισθούς προσω-πικού, 

ασφαλιστικούς οργανισµούς, ∆ηµόσιο και χρηµατοδότες (µέτοχοι, τράπεζες). 

Κατά το 2003 το προϊόν αυτό διαµορφώθηκε σε 491,5 εκατ. ευρώ  περίπου, η σύνθεση του παρουσιάζεται 

στα ακόλουθα διαγράµµατα. 

 

Κατανοµή Χρήσης Εσόδων Οµίλου 

(σε εκατ. Ευρώ) 



 



Σύνθεση Κοινωνικού Προϊόντος 

(σε εκατ. Ευρώ) 



Κοινωνική ∆ράση και Απολογισµός 

 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα µια σηµαντική τάση, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, που τείνει να αποτελέσει πια αναπόσπαστο στοιχείο στη διαµόρφωση των στρατηγικών 

σχεδιασµών και των δραστηριοτήτων κάθε µεγάλης επιχείρησης. 

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σαν µια σύγχρονη επιχείρηση, συνδυάζει την επίτευξη των επιχειρηµατικών 

στόχων της, µε εθελοντικές ενέργειες, που την καθιστούν έναν υπεύθυνο κοινωνικό εταίρο. Η φροντίδα για 

τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη διαχείριση 

των φυσικών πόρων και η δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης σε όλες τις ενέργειες και 

συναλλαγές της, αποτελούν σταθερές κοινωνικές αξίες. Ταυτόχρονα δεν ξεχνά ποτέ την εξωτερική 

διάσταση του κοινωνικού της ρόλου, µε συνεισφορά στους γύρω ∆ήµους και Κοινότητες, άλλα και  στην 

ευρύτερη κοινωνία. 

Με συνέπεια στην πολιτική που ακολουθεί, έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραµµα χορηγιών/ενισχύσεων που 

επικεντρώνεται σε τοµείς πολιτισµού, παιδείας,  αθλητισµού. Συνοπτικά θα µπορούσαν να αναφερθούν 

µερικές από τις παρακάτω ενέργειες για τη χρονιά που πέρασε: 

 

 • Επιβραβεύσαµε τους µαθητές και φοιτητές που διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές τους  

  επιδόσεις στις σπουδές τους και απονείµαµε υποτροφίες στην Ελλάδα,  

  π.Γ.∆.Μ., Σερβία, Μαυροβούνιο. 

 • Συµµετείχαµε ως χορηγοί για την ενίσχυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου  

  (έδρα Ελευθέριος Βενιζέλος) στο London School of Economics. 

 • Υποστηρίξαµε την προσπάθεια του Πανεπιστηµίου Πατρών – Ιατρικό Τµήµα για την  

  επέκταση του Εργαστηρίου Υγιεινής. 

 • Συµβάλλαµε στην επιτυχή διοργάνωση της 3ης ∆ιεθνούς Εβδοµάδας Περιβάλλοντος  

  στην Επίδαυρο. 

 • ∆ωρίσαµε Η/Υ υπολογιστές στο κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας Παίδων Βούλας. 

 • Συµµετείχαµε ενεργά για την επιτυχή διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης στο Σπίτι  

  της Άρσης Βαρών. 

 • ∆ωρίσαµε 2 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης. 

 • Ενισχύσαµε οικονοµικά τη διοργάνωση της ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας. 

 • Υποστηρίξαµε την προσπάθεια του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού για την καταγραφή  

  της ιστορίας της Πέργης, περιοχής της Μικράς Ασίας. 



 • Συµβάλλαµε σηµαντικά στην προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας  

  για ίδρυση ΙΕΚ στο Αργυρόκαστρο, όπου θα φοιτούν νέοι ανεξαρτήτως ιθαγένειας  

  ή θρησκεύµατος. 

 

Ανταποκριθήκαµε σ΄ ένα πλήθος αιτηµάτων για πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στους τοπικούς ∆ήµους και 

Κοινότητες, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, όπως συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, 

εκθέσεις, συνέδρια, εκδόσεις εντύπων και ενισχύσαµε επαγγελµατικούς φορείς, πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς συλλόγους, φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύµατα, αυτόνοµα σωµατεία. 

Ένας απολογισµός για την Ελληνικά Πετρέλαια πλούσιος σε κοινωνικές δραστηριότητες, που στοχεύει στη 

δηµιουργική συνεισφορά µας στην  κοινωνία και αντανακλά την ξεχωριστή θέση που κατέχει για µας ο 

παράγοντας άνθρωπος. 

 



Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 
Το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου αποτελεί ένα ανεκτίµητο κεφάλαιο µέσα από τις προσπάθειες του 

οποίου υλοποιούνται τα αναπτυξιακά του προγράµµατα. Με πλούσια εµπειρία και συσσωρευµένη 

τεχνογνωσία, αποτελεί το βασικό παράγοντα στην αναπτυ-ξιακή προσπάθεια του και καθιστά 

περισσό-τερο ευοίωνες τις προοπτικές του. 

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση της “ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” από την 

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ”, η ένταξη των εργαζοµένων της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Επιχειρησιακή Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί, κατά το τεχνικό και 

διαδικαστικό µέρος της εντός εξαµήνου, από σχετική επιτροπή που θα συγκροτηθεί. Η ένταξη σε βαθµίδες, 

µισθολογικά κλιµάκια, ειδικότητες, κ.λ.π. θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νέα ΕΣΣΕ της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έτους 2004. 

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ενοποίησης και αναβάθµισης των εταιρικών πολιτικών κοινωνικού 

χαρακτήρα προς το προσωπικό, το ύψος και εύρος των οποίων δι-ευκολύνει τους εργαζόµενους και 

συµβάλλει στη δηµιουργία πνεύµατος καλής συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η κάλυψη δαπανών για 

παιδικές κατασκηνώσεις, η βράβευση αριστούχων µαθητών, η οικονοµική ενίσχυση για εκµά-θηση ξένων 

γλωσσών, το οµαδικό ασφαλιστικό πρόγραµµα πρόσθετης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και η 

προληπτική ιατρική. 

0 αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου στην Ελλάδα στο τέλος του 2003 ήταν 3.710 άτοµα σε σύγκριση 

µε 3.245 άτοµα στο τέλος του 2002. Εκτός Ελλάδος, οι εργαζόµενοι στις συνδεδεµένες εταιρίες του Οµίλου 

αριθµού-σαν 2.096 άτοµα στο τέλος του 2003. 

 

Η παρακάτω εικόνα της απασχόλησης είναι σα-φώς πολύ πιο διευρυµένη αν συνεκτιµηθούν οι έµµεσες 

θέσεις εργασίας, που δηµιουργούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου, ει-κόνα που βελτιώνεται 

ακόµη περισσότερο µε την επέκταση του σε νέους τοµείς. 

 



 
* ∆εν περιλαµβάνονται εταιρίες εκτός Ελλάδος 



Από το προσωπικό του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. οι 774 είναι απόφοιτοι A.E.I, οι 568 είναι 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., ενώ οι υπόλοιποι εί-ναι µέσης ή στοιχειώδους εκπαίδευσης. Ο πα-ρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει την εξέλιξη του προσωπικού ανά κατηγορία µόρφωσης: 

 



Ανάπτυξη και Εκπαίδευση  

Η εξέλιξη και η επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούν έναν 

από τους βασικότερους στόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η οργάνωση και δοµή πολιτικών 

και συστηµάτων, η παρακίνηση των εργαζοµένων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, η 

βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η εξεύρεση µοντέλων διοίκησης και ηγεσίας 

εναρµονισµένων µε την επιθυµητή εταιρική κουλτούρα, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των 

βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Επίσης, καταρτίζονται και υλοποιούνται όλα τα αναγκαία εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσω ενός 

ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού σχεδίου, που θα µας καταστήσει έναν «Οργανισµό Μάθησης» (Learning 

Organization). 

 

Στον τοµέα της Ανάπτυξης πραγµατοποιούνται µελέτες, σχεδιασµός και εφαρµογή όλων των αναγκαίων 

πολιτικών και συστηµάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, όπως ο Προγραµµατισµός Ανθρώπινου 

∆υναµικού, η Αξιολόγηση της Απόδοσης, η Πολιτική Αµοιβών – Παροχών, καθώς και µελέτες και 

σχεδιασµός όλων των αναγκαίων για την ανάπτυξη οργανωτικών δοµών, µε στόχο την καλύτερη δυνατή  

αξιοποίηση και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης διαµορφώνεται και εφαρµόζεται η Πολιτική εκπαίδευσης - επιµόρφωσης της 

Εταιρίας. Μελετώνται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται όλα τα προγράµµατα εκπαίδευσης - επιµόρφωσης, µε 

βάση το στρατηγικό σχεδιασµό και τις ανάγκες της Εταιρίας σε ετήσια βάση.  Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία 

έχει θεσπίσει πολιτικές που περιλαµβάνουν και καλύπτουν συµµετοχή των εργαζοµένων σε σεµινάρια και 

συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας, εκπαιδευτικά προγράµµατα, λειτουργία βιβλιοθήκης, εκµάθηση ξένης 

γλώσσας και συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά και επαγγελµατικούς συλλόγους. 

 

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε διοικητική και τεχνική, γενική και εξειδικευµένη. 

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, πέρα από τον ετήσιο προϋπολογισµό εκπαίδευσης, αξιοποιούνται όλα τα 

εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχει ο Ο.Α.Ε.∆., το Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το 2003 διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της Εταιρίας 31 σεµινάρια και εγκρίθηκε η 

συµµετοχή προσωπικού και σε 148 διεπιχειρησιακά (ανοικτά) σεµινάρια εκτός Εταιρίας, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις διαφόρων εκπαιδευτικών οργανισµών.  Η συνολική συµµετοχή 

ήταν 677 άτοµα, οι ώρες εκπαίδευσης 13.004 και το εκτός Εταιρίας κόστος 348.158 ευρώ. 

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 35 εκπαιδευτικά ταξίδια (εσωτερικού – εξωτερικού) µε συµµετοχή 52 ατόµων 



και κόστος 147.288 ευρώ. Τα θέµατα που καλύφθηκαν ήταν νέων τεχνολογιών (διύλισης, συντήρησης, 

κ.λ.π.), πληροφορικής, ασφάλειας, εργασιακά και οικονοµικά. Στο πρόγραµµα εκµάθησης ξένων γλωσσών 

συµµετείχαν 75 άτοµα µε κόστος 55.496 ευρώ. Επίσης παρακολούθησαν σεµινάρια πυρασφάλειας και 

εκπαίδευσης στις µονάδες διυλιστηρίου (on the job training) 1.823 εργαζόµενοι. 

 

Τα προγράµµατα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιδότησης, υποβλήθηκαν για έγκριση στον 

Ο.Α.Ε.∆. (Λ.Α.ΕΚ.) και αναµένεται να καλύψουν όπως και στο παρελθόν ένα ποσοστό του κόστους τους 

(περίπου 238.838 ευρώ). 

Το 2003 δαπανήθηκαν επίσης για εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών της Εταιρίας 30.343 ευρώ, για συνδροµές 

σε επιστηµονικά περιοδικά και εφηµερίδες 131.663 ευρώ  και για συνδροµές σε διάφορους επιστηµονικούς 

συλλόγους 350.121 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για θέµατα εκπαίδευσης - επιµόρφωσης ανήλθε το 

2003 σε 1.055.866 ευρώ σε σύγκριση µε 764.462 ευρώ το 2002.  

 

Στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής της εταιρίας, καθώς και της συνεχούς συνεργασίας µε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, κατά το 2003 επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Οµίλου: 

 • 5 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης 

 • 38 µέσης 

 • 9 ανωτέρας 

 • 10 ανωτάτης 

 • Εκπαιδευόµενοι Στρατιωτικών Σχολών 

 • Εκπαιδευόµενοι της Πυροσβεστικής Σχολής 

 • ∆ηµοσιογράφοι και 

 • Υπάλληλοι της εταιρίας µας από την ΟΚΤΑ. 

 

Το σύνολο των παραπάνω επισκεπτών ήταν 3.818 άτοµα, τα οποία ξεναγήθηκαν στις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις  Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης και ενηµερώθηκαν από στελέχη της εταιρίας. 

 



Ασφάλεια – Περιβάλλον 

Πρωταρχικός στόχος των εταιριών του Οµίλου κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, 

είναι να εξασφαλίσουν υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό τους και να 

προστατεύσουν τον περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έχει θεσπίσει ενιαία Πολιτική για το περιβάλλον, την 

υγιεινή, την ασφάλεια, καθώς και για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων, η οποία ελέγχεται και 

αναθεωρείται όποτε απαιτείται. 

Η πολιτική της εταιρίας εφαρµόζεται, όπου είναι εφικτό από τις τοπικές συνθήκες, και στις εγκαταστάσεις 

της εταιρίας στο εξωτερικό. 

Ασχολείται µε τα θέµατα γενικής πολιτικής στους ανωτέρω τοµείς, παρακολουθεί την σύνταξη νέας 

νοµοθεσίας και την εναρµόνιση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νοµοθεσίας καθώς επίσης διαθέτει 

την αναγκαία οργανωτική δοµή για τον συντονισµό των αντιστοίχων ενεργειών όλων των δραστηριοτήτων 

της Εταιρίας. 

 

Το Νοµοθετικό πλαίσιο παρακολουθείται και δηλώνονται οι απόψεις της Εταιρίας στις αρµόδιες Εθνικές 

αρχές και στην Ε.Ε. µέσω της µόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

CONCAWE και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πετρελαιοβιοµηχανίας EUROPIA, των οποίων είναι µέλος. 

Επίσης συµµετέχει σε οµάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα που αφορούν τις 

δραστηριότητές της. 

Συµµετέχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές συναντήσεις-συνέδρια προκειµένου να γνωστοποιήσει την πολιτική 

της Εταιρίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την κλιµατική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

ασφάλεια και την υγιεινή. 

 



Βιοµηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια 

Στο χώρο της Βιοµηχανικής Υγιεινής και Ασφάλειας υπήρξαν πολλές δραστηριότητες και οι επιδόσεις το 

2003 ήταν ικανοποιητικές. 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας, συνεργάσθηκαν όλα τα 

∆ιυλιστήρια της χώρας και η ∆ΕΠΑ. Με συντονισµό των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, 

αλλά και τη συµµετοχή οµάδων εργασίας από όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, πραγµατοποιήθηκαν τα 

εξής: 

 • Έργο για τη δηµιουργία συστήµατος πιστοποίησης εργολάβων σε θέµατα υγιεινής και  

  ασφάλειας. 

 • Έργο για την δηµιουργία κοινού συστήµατος κριτηρίων επιθεωρήσεων ασφαλείας,  

  σύµφωνα µε την οδηγία SEVESO II, το οποίο έχει ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 

Ειδικότερα, στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου πραγµατοποιήθηκαν: 

 • Άσκηση εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε επίπεδο συντονιστών. 

 • Επικαιροποίηση ισχυουσών διαδικασιών. 

 • Επιθεωρήσεις (safety surveys) στις εγκαταστάσεις. 

 • Εκτεταµένες εκπαιδεύσεις µόνιµου και εργολαβικού προσωπικού. 

 • Συσκέψεις των διυλιστηρίων της χώρας, µε σκοπό τη διερεύνηση µεθοδολογίας καθιέ- 

  ρωσης θεσµού “INTERNAL SAFETY AUDIT”.  

 • Προτάσεις για δηµιουργία προτύπων ΣΑΥ/ΦΑΥ, σύµφωνα µε το Π∆ 305/96. 

 • Προσθήκες στην ήδη καταχωρηµένη Μελέτη Ασφαλείας των ΒΕΑ για το σύνολο των  

  εγκαταστάσεων σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα, µε σκοπό τη χρήση της στη σύνταξη των  

  ειδικών ΣΑΤΑΜΕ του Θριάσιου. 

 

Στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης: 

 • Αναθεωρήθηκε η µελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (Π∆ 17/96), που αφορά  

  το ∆ιυλιστήριο και τα Χηµικά Εργοστάσια. 

 • Ετοιµάστηκε η Μελέτη Ασφαλείας για την νέα µονάδα αποθείωσης Ντήζελ 10 ppm και  

  κατατέθηκε στις αρµόδιες αρχές. 

 • Εγκρίθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η Μελέτη Πυροπροστασίας. 



 • Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσ- 

  σαλονίκης.   

 • Πραγµατοποιήθηκαν οι ετήσιες επιθεωρήσεις ασφάλειας/πυρασφάλειας των µονάδων  

  ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης του ∆ιυλιστηρίου στο Καλοχώρι και της Τεχνητής Νησίδας. 

 • Παραδόθηκε το νέο κτίριο στέγασης των πυροσβεστικών οχηµάτων και έγινε η µετεγκα- 

  τάσταση των πυροσβεστών στο κτίριο ∆ιοίκησης της πρώην Ethyl.   

Στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας: 

 • Πραγµατοποιήθηκαν ασκήσεις αµοιβαίας βοήθειας των διυλιστηρίων, ασκήσεις αντιρ- 

  ρύπανσης και διάσωσης σε συνεργασία µε την ΕΜΑΚ. 

 • Επικαιροποιήθηκαν οι ισχύουσες διαδικασίες και εκδόθηκαν νέες. 

 • Πραγµατοποιήθηκαν η ετήσια επιθεώρηση ασφάλειας των εγκαταστάσεων από την  

  Lloyds και η ετήσια επιθεώρηση ασφάλειας των εγκαταστάσεων λιµένα από τη SHELL.   

 • Αναθεωρήθηκαν τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφάλειας για τις Χηµικές Ουσίες που χρησιµο- 

  ποιούνται. 

 • Εκπαιδεύτηκε εκτεταµένα όλο το προσωπικό και πραγµατοποιήθηκε ετήσιο check-up  

  όλων των εργαζοµένων. 

 • Παρακολουθήθηκε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των  διορθωτικών ενεργειών που  

  προέκυψαν από τα Συµβούλια Ασφάλειας, τις Επιθεωρήσεις Ασφάλειας, καθώς και τις  

  υποδείξεις της Ε.Υ.Α.Ε. 

 • Υλοποιήθηκε το πρόγραµµα περιοδικών µετρήσεων επιβλαβών χηµικών παραγόντων  

  στους χώρους εργασίας. 

 



Προστασία Περιβάλλοντος  

Κατά το 2003, η Εταιρία στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

των πολιτών, συνέχισε τις πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις της στον έλεγχο αερίων εκποµπών και στη 

διάθεση υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και επιµέρους δράσεις κύρια προληπτικής µορφής 

για τα διυλιστήρια. 

 

Στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης του περιβάλλοντος και µέσω των προϊόντων της, άρχισε µέσα στο 2003 η 

παραγωγή και η διάθεση στην αγορά µέσω της ΕΚΟ-ΕΛ∆Α βενζίνης και ντήζελ ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών 2005. Επίσης, έγινε η υποκατάσταση µολυβδοµένης βενζίνης µε αµόλυβδη LRP στις 

εγκαταστάσεις Μαυροβουνίου, χωρίς να επιβάλλεται από την τοπική νοµοθεσία. 

Συνεχίσθηκε η διάθεση των υγρών αποβλήτων στους αντίστοιχους αποδέκτες, σύµφωνα µε τα νοµοθετικά 

όρια, καθώς και η αποστολή σε µηνιαία βάση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των υγρών αποβλήτων 

στις αρµόδιες Νοµαρχίες. 

Παράλληλα, συνεχίσθηκε η παρακολούθηση των αερίων εκποµπών και υπεβλήθησαν οι ετήσιες εκθέσεις 

του συνόλου των µετρήσεων για έλεγχο των εκποµπών στο ΥΠΕΧΩ∆Ε.    

 

Στο ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου έγινε παρακολούθηση των απωλειών, συνεχίστηκε ο έλεγχος διάγνωσης 

πιθανών διαρροών σε δεξαµενές και η παρακολούθηση του υπεδάφους, πραγµατοποιήθηκε 

προκαταρκτικός περιβαλλοντικός έλεγχος του υπεδάφους στον αποθηκευτικό χώρο αργού στην Πάχη 

Μεγάρων, ενώ ξεκίνησε η µελέτη αναβάθµισης της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Ολοκληρώθηκε η τεχνική µελέτη για την µείωση αερίων εκποµπών, το έργο εκσυγχρονισµού του σταθµού 

ελέγχου περιβάλλοντος και η εγκατάσταση τριών νέων σταθµών µέτρησης υδροθείου. 

 

Στο ∆ιυλιστήριο Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκε η σύνταξη µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την µονάδα εκτεταµένης αποθείωσης Ντήζελ και ο έλεγχος της µελέτης υγρών αποβλήτων της µονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής. Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των υπογείων νερών στην περιοχή αντλιοστασίου 

∆ιακίνησης. Έγινε εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικών µετρήσεων καθώς και του προγράµµατος 

LDAR. Επίσης, έγινε η παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη του έργου “Βελτιώσεις-τροποποιήσεις στη 

µονάδα Υγρών Αποβλήτων”. 

 

Στο ∆ιυλιστήριο Ελευσίνας πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα ελέγχου αερίων εκποµπών από σηµειακές 

πηγές και διάχυτες εκποµπές, ανίχνευσης διαρροών εξοπλισµού και πυθµένων δεξαµενών, ποιότητες 

υγρών αποβλήτων, υπογείων υδάτων και υπεδάφους. Εκδόθηκε ειδική διαδικασία για την αντιµετώπιση 



περιστατικών υπέρβασης ορίων ποιότητας ατµόσφαιρας και εγκαταστάθηκε σύστηµα ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης και καταγραφής. Εγκρίθηκε η µελέτη διαχείρισης  επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση των αναλυτών του περιβαλλοντικού σταθµού και εφαρµόσθηκε σύστηµα 

περιοδικών επιθεωρήσεων. 

 



∆ιασφάλιση Ποιότητας 

Τα θέµατα της ποιότητας και οι συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωσή της, αποτελούν για την επιχείρηση 

σταθερή δέσµευση και για τους ανθρώπους της καθηµερινή φροντίδα. 

 

Πιστοποιητικά ποιότητας και ειδικότερα ISO 9001/2000 έχουν αποκτήσει το διυλιστήριο και τα εργοστάσια 

χηµικών Θεσσαλονίκης. Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας θα ενταχθεί και το εργοστάσιο του 

Πολυπροπυλενίου, ενώ έγινε εγκατάσταση LIMS στο Χηµείο του ∆ιυλιστηρίου. Στα διυλιστήρια 

Ασπροπύργου και Ελευσίνας έγινε έναρξη έργου για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά ΕΜΑS. 

 

Το έτος 2003 σηµατοδοτήθηκε από µία σηµαντική επιτυχία της εµπορικής εταιρίας ΕΚΟ-ΕΛ∆Α µε την 

πρώτη πιστοποίηση κύριων δραστηριοτήτων της για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον καθώς και 

την επαναπιστοποίηση των υφισταµένων Συστηµάτων ποιότητας.   

Ειδικότερα, η εταιρία πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε τα ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 για την Υγεία και 

Ασφάλεια και το ISO 14001 για το Περιβάλλον στις δραστηριότητες ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης καυσίµων 

και Χηµικών στις Εγκαταστάσεις Σκαραµαγκά, στο Σχεδιασµό, Παραγωγή, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση 

Λιπαντικών και Αεροπορικά Καύσιµα (Παραλαβή-Αποθήκευση και Ανεφοδιασµός Αεροσκαφών-

Αεροδρόµιο Ηρακλείου Κρήτης). 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO 9001 έκδοσης 2000 για το 

Σχεδιασµό, Παραγωγή, ∆ιακίνηση, Αποθήκευση και Πωλήσεις µε Ανεφοδιασµό Αεροσκαφών.   

 

Μελλοντικός στόχος της εταιρίας είναι η σταδιακή πιστοποίηση και άλλων εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων. 

 


