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Το δύσκολο 2015

Αβεβαιότητα & 
αστάθεια 

Παράταση της 

αβεβαιότητας έως το 

Eurogroup της 24ης Μαΐου 

2016

Ιδιαίτερα οξυμένοι 

χρηματοοικονομικοί 
κίνδυνοι

Κύρια γεγονότα και 

προς αντιμετώπιση 
ζητήματα
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Το 
δύσκολο, 
αβέβαιο και 
ασταθές 
2015

Δύο εκλογικές αναμετρήσεις (25 Ιανουαρίου –
20 Σεπτεμβρίου) και δημοψήφισμα της 5ης

Ιουλίου 2015

Πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους 
θεσμούς και κίνδυνος για Grexit

Τραπεζική αργία (29 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου), 
επιβολή capital controls, κλείσιμο 
Χρηματιστηρίου έως την 3η Αυγούστου 2015

25 Αυγούστου 2015 - Χαμηλό έτους 
Χρηματιστηρίου

Αυξημένες προσφυγικές ροές. Είσοδος 
836.000 προσφύγων εντός του 2015
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Κύρια 
γεγονότα και 
προς 
αντιμετώπιση 
ζητήματα

Το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου

Η αποκατάσταση του αισθήματος 
ασφαλούς εργασίας

Η παράταση της διακοπής λειτουργίας των 
διυλιστηρίων νότου

Η όξυνση των χρηματοοικονομικών 
προβλημάτων και η αντιμετώπιση των 
capital controls

4



Η παράταση 
της 
αβεβαιότητας 
έως το 
Eurogroup
της 24ης

Μαΐου 2016

 Έναρξη διαπραγματεύσεων μετά το Eurogroup της 
14ης Ιανουαρίου

 5 Φεβρουαρίου 2015: Διακοπή διαπραγματεύσεων, 
αποχώρηση των θεσμών, εντεινόμενη αβεβαιότητα

 11 Φεβρουαρίου 2016: Χαμηλό ΧΑΑ τετραετίας με 
ρευστοποιήσεις ξένων θεσμικών 

 20 Φεβρουαρίου 2016: Ανακοίνωση διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο την 23η 
Ιουνίου 2016 για το Brexit

 Έναρξη διαπραγματεύσεων μετά την επιστροφή των 
θεσμών τελευταία βδομάδα Φεβρουαρίου 2016

 Eurogroup 24ης Μαΐου: Συμφωνία θεσμών 
κυβέρνησης, διάθεση από ESM ποσού €10,3 δισ. σε 
δόσεις

 17 Ιουνίου: Εκταμίευση €7,5 δισ. στο πλαίσιο της 
συμφωνίας της 24ης Μαΐου

 21 Ιουνίου: Επίσκεψη στήριξης στην Αθήνα του 
Προέδρου της Commission Ζαν Κλωντ Γιούνκερ
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Η στρατηγική της 

σταθεροποίησης 

(2015-2017)
Στρατηγικοί Στόχοι
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 Αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς εργασίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων και βέλτιστων 

πρακτικών του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε 
συνεργασία με την Exxon

 Οικοδόμηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Μηδαμινές απώλειες ωρών εργασίας λόγω απεργιών

 Ιστορικό υψηλό στην παραγωγή

Ιστορικό υψηλό 14,8 εκατ. Μ.Τ. το 2016. 

Αύξηση κατά 10,10% το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι 
του 2016

 Ιστορικό υψηλό στην παραγωγικότητα

Επίτευξη αυξημένης διαθεσιμότητας παραγωγικών 
εγκαταστάσεων. 

Αριστοποίηση εφοδιασμού και απόδοσης λειτουργίας. 

Αύξηση της υπερ-απόδοσης (over-performance) κατά 62,5% 
το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι του 2016

Ασφάλεια

Απασχόληση

Παραγωγή

Παραγωγικότητα

I.
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 Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στους τομείς:

Εφοδιασμού (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO)

Ασφάλειας και Τεχνογνωσίας (EXXON)

Έρευνας και Παραγωγής (Total, Edison, Exxon)

 Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές 

Ρεκόρ εξαγωγών. Αύξηση κατά 25% το 2016 έναντι του 2015

Αύξηση κατά 12,8% το πρώτο πεντάμηνο 2017 έναντι του 
2016

 Ιστορικό υψηλό στο μερίδιο εγχώριας αγοράς 32% 
το πρώτο πεντάμηνο του 2017

 Αύξηση συνολικών πωλήσεων (Μ.Τ.)

Αύξηση κατά 10% το 2016 

Αύξηση κατά 13,8% το πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι του 
2016

Εξωστρέφεια

Διεθνείς Συνεργασίες

Εξαγωγές

II.
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 Σταθεροποίηση υψηλής κερδοφορίας 2015-2017

Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων καθαρών κερδών IFRS το 
2016

 Προσωρινά αποτελέσματα Α’ πενταμήνου 2017

Δημοσιευμένο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017 €356 εκατ. 

Αύξηση κατά 35,36% έναντι 2016

Συγκρίσιμο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017, €386 εκατ.

Αύξηση κατά 40,36% έναντι του 2016

Δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων €213 εκατ.

Αύξηση κατά 121,87% εκατ. έναντι του 2016

Συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων €246 εκατ.

Αύξηση κατά 93,70% έναντι του 2016

Ισχυρά 

οικονομικά 

αποτελέσματα 

III.
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 Μείωση συνολικών υποχρεώσεων κατά €924 εκ. ή 
17,01% τη διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017

 Μείωση δανεισμού κατά €452 εκατ. ή 14,04% τη διετία 
31-5-2015 έως 31-5-2017

 Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά €8,5 εκατ. 
ή 10,27% τη διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017

 Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €427 εκατ. ή 23,04% τη 
διετία 31-5-2015 έως 31-5-2017

Χρηματο-

οικονομική 

εξυγίανση

IV.
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Εταιρική 
Διακυβέρνηση
Απολογισμός 

2016 

 Λειτουργία Δ.Σ.

 101 αποφάσεις με ομόφωνη γνώμη των 
αντιπροσώπων των Μετόχων

 3 αποφάσεις με μειοψηφία ή αποχή των 
εκπροσώπων των εργαζομένων

 Επιτροπές Δ.Σ.

 Διαρκής και αποτελεσματική λειτουργία

 Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας

 Αναμόρφωση και επικαιροποίηση

 Οργάνωση και αναδιάρθρωση 
αρμοδιοτήτων στελεχών

 Καθορισμός πέντε συντονιστικών 
επιτροπών και τριών επιτροπών διοίκησης
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Πενταετές Πρόγραμμα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

2017-2021

Ενδυνάμωση και διεύρυνση προγράμματος σταθεροποίησης 
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Πενταετές Πρόγραμμα 
2017-2021

 Ενσωμάτωση και προσαρμογή των στόχων 
του προγράμματος σταθεροποίησης στις 
ραγδαίες τεχνοοικονομικές αλλαγές

 Το διεθνές πλαίσιο των ραγδαίων αλλαγών 
Γεωπολιτικές ισορροπίες

o Διεθνή γεγονότα, τάσεις και εξελίξεις

o Η διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής 
αλλαγής
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Διεθνή 
γεγονότα, 
εξελίξεις
& τάσεις

 Τεχνολογικός και ψηφιακός 
μετασχηματισμός

 Κλιματική αλλαγή και ενεργειακός 
μετασχηματισμός

 Γεωπολιτικές ισορροπίες

 Η «νέα κανονικότητα» της χαμηλής 
ανάπτυξης και της ενίσχυσης των 
ανισοτήτων 

 Η βεβαιότητα των αγορών για την έστω 
και περιορισμένης διάρκειας 
σταθερότητα

 Η προσαρμογή των αγορών στις 
«τεχνητές» συνθήκες βεβαιότητας 
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Η 
διαχείριση 

των 
κινδύνων 

της 
κλιματικής 
αλλαγής

 Η διαχείριση των κινδύνων, κομβικό σημείο 
για τον σχεδιασμό της μεσόχρονης
στρατηγικής  βιώσιμης ανάπτυξης

 Η απαίτηση των επενδυτών για 
γνωστοποίηση της διαχείρισης κινδύνων 
της κλιματικής αλλαγής

 Η εντατικοποίηση της λειτουργίας των 
μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων
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Βασικοί άξονες και αποτελέσματα

 Ενεργειακός Μετασχηματισμός στο 

πλαίσιο του οδικού χάρτη της ΕΕ για 

την κλιματική αλλαγή

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο 

πλαίσιο των αναδυόμενων 

συνθηκών της μεταψηφιακής εποχής

 Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο των 

17 στόχων του ΟΗΕ

 Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα 

και υψηλή μερισματική απόδοση 

Πενταετές 

Πρόγραμμα

2017-2021
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 Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, 

αυξημένη κερδοφορία και μερισματική 

απόδοση: 

Σταθεροποίηση υψηλής κερδοφορίας: EBITDA
περί τα €700 εκ. 

Μείωση δανεισμού και υποχρεώσεων περί το 
€1 δισ. 

Μείωση ετήσιου χρηματοοικονομικού
κόστους κατά 50%.

Αύξηση μερισματικής απόδοσης στο 50%
των λειτουργικών ταμειακών ροών.
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Συγκριτική Εξέλιξη:

Από την κατάρρευση (2013-2015) στην ανάκαμψη (2016-2017)

Τιμή μετοχής

και αξία

κεφαλαιοποίησης
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(*) Αναπροσαρμοσμένα με βάση την τιμή αρχής περιόδου = 100 για κάθε μετοχή

Μετοχή ΕΛΠΕ – Επίδοση έναντι Ευρωπαϊκών ανταγωνιστών

Πορεία μετοχών Ευρωπαϊκών εταιρειών διύλισης 

(31.10.2013 – 11.02.2016) *
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Μετοχή ΕΛΠΕ – Επίδοση έναντι Ευρωπαϊκών ανταγωνιστών

Πορεία μετοχών Ευρωπαϊκών εταιρειών διύλισης 

(11.02.2016 – 21.06.2017) *

(*) Αναπροσαρμοσμένα με βάση την τιμή αρχής περιόδου = 100 για κάθε μετοχή
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (31.10.13 – 11.02.16)

Εξέλιξη τιμής μετοχής ΕΛΠΕ έναντι ΜΟΗ, Γεν Δείκτη*

(*) με βάση τιμή μετοχής ΕΛΠΕ (τιμή αρχής περιόδου = 100) 23



(*) με βάση τιμή μετοχής ΕΛΠΕ (τιμή αρχής περιόδου = 100)

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (11.02.16 – 21.06.17)
Εξέλιξη τιμής μετοχής ΕΛΠΕ έναντι ΜΟΗ, Γεν Δείκτη*
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170,8%

-15,8%

12,2%

129,0%

-19,8%

-42,2%

69,8%

Μεταβολή Κεφαλαιοποίησης 

ΕΛΠΕ

ΜΟΗ

ΧΑΑ

1.522 
(€ εκατ.)

526
(€ εκατ.)

1.513
(€ εκατ.) 

154
(€ εκατ.)

100
(€ εκατ.)

1.186
(€ εκατ.)

13.805
(€ εκατ.)

23.515
(€ εκατ.) 

22.507
(€ εκατ.)

Ποσοστιαία μεταβολή κεφαλαιοποίησης                                 
(31-10-2013 έως 21-6-2017)

25


