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Δημιουργία αξίας
για την ελληνική οικονομία
και κοινωνία
Ιούνιος 2019
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Συνεισφορά μας
το 2018
04/05

Ο Όμιλος
με μια Ματιά
06/07

Αλυσίδα Αξίας
08/09

Συνεισφορά
στην Οικονομία
10/11

Συνεισφορά
στην Απασχόληση
12/13

Συνεισφορά
μέσω Δράσεων ΕΚΕ
στην Κοινωνία
14/15

Συμβολή στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης
16/17

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν
από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα
της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την
ελληνική οικονομία και κοινωνία, επιβεβαιώνει
την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά
του Ομίλου και των θυγατρικών του, σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο.
Για την εκτίμηση των κυριότερων επιδράσεων
και της οικονομικής και κοινωνικής αξίας που
δημιουργεί ο Όμιλος, υλοποιήθηκε εκτενής
μελέτη ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές. Η μεθοδολογία «εισροών-εκροών»
αποτέλεσε το εργαλείο για την ανάλυση των
άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων
του Ομίλου σε θέσεις εργασίας, φόρους και
προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία,
κατά το οικονομικό έτος 2018. Εκτός των
συνολικών επιδράσεων σε εθνικό επίπεδο,
μελετήθηκαν και οι επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο
ως αποτέλεσμα της κύριας δραστηριότητας
του Ομίλου στις περιοχές του Θριασίου και της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και οι επιδράσεις
στην εφοδιαστική αλυσίδα, το δίκτυο πρατηρίων
ΕΚΟ και BP και τα συνεργαζόμενα πρατήρια,
τα οποία εφοδιάζονται με προϊόντα από τις
εταιρείες του Ομίλου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν,
για μια ακόμα φορά, την πολύ σημαντική και
πολυεπίπεδη συνεισφορά του Ομίλου, με την
παρουσία του και τη δραστηριότητά του στην
Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο το κοινωνικό και
οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου συμβάλλει
στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Μεθοδολογία
Έρευνας
18/19
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ
ΤΟ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για κάθε

Υποστηρίζονται επιπλέον

θέση εργασίας
στον Όμιλο

θέσεις εργασίας στην
ευρύτερη οικονομία

1

7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η συνολική προστιθέμενη
αξία που δημιουργούμε στην
ελληνική οικονομία είναι

η οποία
αντιστοιχεί σε

2 δισ. €

1,1%

Για κάθε

δημιουργούνται επιπλέον

της προστιθέμενης
αξίας που δημιουργεί
ο Όμιλος

στην ελληνική
οικονομία

του ΑΕΠ της χώρας

Υποστηρίζοντας

22.290
0,6%
θέσεις εργασίας
που αντιστοιχούν στο

Υποστηρίζονται έμμεσα

51.267
πολίτες

της συνολικής απασχόλησης
της χώρας

1€

0,6€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνολικά, για δράσεις ΕΚΕ
στην Ελλάδα, επενδύσαμε

5,94 εκ.€

Στην τοπική κοινωνία (Θριάσιο
και Δυτ. Θεσσαλονίκη), για
δράσεις ΕΚΕ, επενδύσαμε

2,23 εκ. €

Η ετήσια συνεισφορά
σε φόρους και τέλη είναι

η οποία αντιστοιχεί σε

2,6 δισ. € 3,4%
των ετήσιων φορολογικών
εσόδων του κράτους
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

75%

+300

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην
Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:
ο εφοδιασμός, η διύλιση, η εμπορία, η έρευνα και
παραγωγή υδρογονανθράκων, τα πετροχημικά/
χημικά, οι ΑΠΕ, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό
αέριο και οι τεχνικές μελέτες. Επίσης κατέχει
ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της
θυγατρικής του ΕΚΟ ΑΒΕΕ (εμπορικά σήματα
ΕΚΟ και BP), η οποία δραστηριοποιείται
στην εγχώρια λιανική εμπορία, καθώς και
στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών,
αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων
και λιπαντικών.

Πρατήρια
στο εξωτερικό

65%
Κάλυψη του 65%
της διυλιστικής
δυναμικότητας της
χώρας

Ένας Όμιλος
που δραστηριοποιείται σε 6 χώρες
(Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία)

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

45,5%

Με κύρια
δραστηριότητα
τη διύλιση
(αντιπροσωπεύει
περίπου το 75% του
συνολικού ενεργητικού
του Ομίλου)

Paneuropean Oil
and Industrial
Holdings S.A.

35,5%

Ελληνικό Δημόσιο
(ΤΑΙΠΕΔ)

19%

Ευρύ Επενδυτικό
Κοινό

+1.700

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

9.769 εκ. €
730 εκ. €
7,38 €
296 εκ. €
19%

2

Πρατήρια
στην Ελλάδα

Εμφιαλωτήρια
υγραερίου

Κύκλος
εργασιών
Συγκρίσιμα
κέρδη
EBITDA

3

Τιμή μετοχής
(31.12.2018)

Διυλιστήρια
στην Ελλάδα

Συγκρίσιμα
καθαρά
κέρδη
Μείωση
χρηματοοικονομικού
κόστους

6,65

εκατ. m3

Χωρητικότητα των δεξαμενών
αποθήκευσης αργού
πετρελαίου και προιόντων
πετρελαίου στην Ελλάδα

1

15

23

Μονάδα παραγωγής
και συσκευασίας
λιπαντικών

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και
διανομής καυσίμων

Σταθμοί
ανεφοδιασμού
αεροσκαφών
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ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΉ

Διυλιστήρια

Εγκαταστάσεις
Αποθήκευσης

Προπυλένιο

Αργό Πετρέλαιο,
Χημικά & Άλλες
Πρώτες Ύλες

Πρατήρια /
Καταναλωτές

Υγραέριο

Βιοντίζελ
Μονάδα
Παραγωγής
Πολυπροπυλενίου

Εξοπλισμός, Υλικά
& Μηχανήματα

Πολυπροπυλένιο

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΈΝΙΟ

Αγωγοί

Βιομηχανικοί &
Εμπορικοί Πελάτες

ΒΟΡΡ ΦΙΛΜ

Εργοστάσιο
Παραγωγής ΒΟΡΡ φιλμ
(DIAXON)
Υπηρεσίες
Πλοία
ΥΓΡΑΈΡΙΟ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Αεροπορικές &
Ναυτιλιακές Εταιρείες

Μονάδα
Αποθήκευσης
& Εμφιάλωσης
Υγραερίου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΕΛΑΤΕΣ

2.444

1.309 εκ. €

4.766

Έλληνες
προμηθευτές

άμεση προστιθέμενη αξία
του Ομίλου

θέσεις εργασίας στο
δίκτυο πρατηρίων και στα
συνεργαζόμενα πρατήρια
που αντιστοιχούν σε

442 εκ.€

67 εκ. €

49,2%

σε προστιθέμενη αξία στο
σύνολο της εφοδιαστικής
αλυσίδας στην Ελλάδα

η άμεση συνεισφορά στα
φορολογικά έσοδα από
τον Όμιλο

των συνολικών θέσεων
εργασίας του κλάδου λιανικής
πώλησης καυσίμων

9.627

2.871

2.296 εκ. €

έμμεσες θέσεις
εργασίας στην Ελλάδα,
υποστηρίζοντας έτσι
την απασχόληση στους
προμηθευτές του Ομίλου
και τους προμηθευτές
αυτών σε συνολικά 5
διαδοχικές βαθμίδες της
εφοδιαστικής αλυσίδας
του Ομίλου

άμεσες θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα
από τον Όμιλο

φορολογικά έσοδα για το
κράτος από την πώληση
των προϊόντων της
εταιρείας από τα οποία:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ
Φυσικό Αέριο

Βυτιοφόρα /
Φορτηγά
Μονάδα
Παραγωγής &
Συσκευασίας
Λιπαντικών

Άλλες Εταιρείες
Εμπορίας
Πετρελαιοειδών

Λιπαντικά
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ
ΕΝΈΡΓΕΙΑ

Υλικά Συσκευασίας

Μονάδες
Ηλεκτροπαραγωγής
(ELPEDISON)

Δίκτυα Μεταφοράς
Ηλ. Ενέργειας

Λοιποί
(ΔΕΗ, Ελληνικός Στρατός)

174 εκ. €
σε έμμεσα
φορολογικά
έσοδα για το
ελληνικό κράτος
ως αποτέλεσμα των
δαπανών του Ομίλου
στην εφοδιαστική
αλυσίδα

>31εκ. €
σε μισθούς και
αμοιβές για τους
εργαζομένους του
Ομίλου

ΦΠΑ

1.169 εκ. €
1.102 εκ. €

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

25 εκ. €

σε ασφαλιστικές εισφορές από τις θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται στο δίκτυο
πρατηρίων και στα συνεργαζόμενα πρατήρια
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η συνολική συνεισφορά των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας εκτιμήθηκε σε 2,05 δισ. € για το 2018. Το
ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ της χώρας.
Η συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ελλάδας προκύπτει από την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας
που δημιουργείται άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα από τη δραστηριότητα του Ομίλου:
• ΑΜΕΣΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
προστιθέμενη αξία
που δημιουργείται
από την παραγωγική
δραστηριότητα
του Ομίλου,
συμπεριλαμβανομένων
των ιδιολειτουργούμενων
πρατηρίων.

2.500

1.309

• ΕΜΜΕΣΗ
• ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
προστιθέμενη αξία
προστιθέμενη αξία
που δημιουργείται ως
που δημιουργείται
αποτέλεσμα των δαπανών
από την εφοδιαστική
που πραγματοποιούν
αλυσίδα, δηλαδή από
οι άμεσες, καθώς και οι
τους προμηθευτές του
έμμεσα υποστηριζόμενες
Ομίλου αλλά και από τους
θέσεις εργασίας του
προμηθευτές αυτών, καθώς
Ομίλου.
και αξία που δημιουργείται
από το δίκτυο πρατηρίων και
τα συνεργαζόμενα πρατήρια,
δηλαδή τα πρατήρια τα
οποία προμηθεύονται
προϊόντα από τον Όμιλο.

442

102

195

Η συνολική προστιθέμενη αξία
που δημιουργούμε στην ελληνική
οικονομία είναι 2 δισ. €,
η οποία αντιστοιχεί
σε 1,1% του ΑΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τοπική Κοινωνία
Η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας από την
έμμεση προστιθέμενη αξία στην εφοδιαστική
αλυσίδα που δημιουργείται στις τοπικές
κοινωνίες εκτιμάται σε:
• 24 εκ. € στο Θριάσιο
• 12 εκ. € στη Δυτ. Θεσσαλονίκη
Η έμμεση συνεισφορά σε φόρους που
καταβάλλονται στο κράτος από την τοπική
εφοδιαστική αλυσίδα ανέρχεται σε:
• 9 εκ. € στο Θριάσιο
• 5 εκ. € στη Δυτ. Θεσσαλονίκη

Για κάθε 1€ της προστιθέμενης
αξίας που δημιουργεί ο Όμιλος
δημιουργούνται επιπλέον 0,6€
στην ελληνική οικονομία

2.048

Η συνολική συνεισφορά των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα φορολογικά έσοδα του κράτους εκτιμήθηκε σε 2,6 δισ. €.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 3,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους.
Η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους επιμερίζεται σε:
• ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι φόροι που
καταβάλλονται από τις
εταιρείες του Ομίλου
με κυριότερους τον
φόρο εισοδήματος, τον
ΕΝΦΙΑ και τους λοιπούς
δημοτικούς φόρους.

Δίκτυο Πρατηρίων &
Συνεργαζόμενα Πρατήρια
Η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας λόγω
της δραστηριότητας του δικτύου πρατηρίων
και των συνεργαζόμενων πρατηρίων
εκτιμάται σε 102 εκ. €.

3.000

Η έμμεση συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα
του κράτους από την πώληση των προϊόντων του
Ομίλου στον τελικό καταναλωτή είναι ιδιαίτερα
υψηλή και εκτιμάται σε 2,3 δισ. ευρώ.

2.000

67

• ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι φόροι από την
εφοδιαστική αλυσίδα
ως αποτέλεσμα
των αγορών που
πραγματοποιεί ο Όμιλος
από τους προμηθευτές
του, ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης (ΕΦΚ) και
ο φόρος προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) από την
πώληση προϊόντων στο
δίκτυο πρατηρίων και στα
συνεργαζόμενα πρατήρια,
καθώς και λοιποί φόροι
στα πρατήρια.

174

2.296

• ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι φόροι που προκύπτουν
ως αποτέλεσμα της
κατανάλωσης αγαθών
των άμεσα και έμμεσα
υποστηριζόμενων από
τον Όμιλο εργαζομένων.

77

2.614

2.500

2.000

1.000

Κάθε 1 θέση εργασίας που
υποστηρίζει ο Όμιλος αντιστοιχεί
σε 92.000 € προστιθέμενης αξίας

500

2,6 δισ. € είναι η ετήσια
συνεισφορά σε φόρους, η οποία
αντιστοιχεί σε 3,4% των ετήσιων
φορολογικών εσόδων

Φόροι προς το κράτος (εκ. €)

Προστιθέμενη αξία (εκ. €)

1.500
1.500

1.000

500

0

0
Άμεση
προστιθέμενη
αξία

Έμμεση
προστιθέμενη
αξία στην
εφοδιαστική
αλυσίδα

Έμμεση
προστιθέμενη
αξία στο δίκτυο
πρατηρίων και στα
συνεργαζόμενα
πρατήρια

Επαγόμενη
προστιθέμενη
αξία

Συνολική
προστιθέμενη
αξία

Άμεση
συνεισφορά
σε φόρους

Έμμεση
Έμμεση συνεισφορά σε
Επαγόμενη
συνεισφορά φόρους από την πώληση συνεισφορά
σε φόρους των προϊόντων του Ομίλου σε φόρους
από την
(ΦΠΑ, ΕΦΚ, λοιποί φόροι
εφοδιαστική
στο δίκτυο πρατηρίων
αλυσίδα
και στα συνεργαζόμενα
πρατήρια)

Σύνολο
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η συνολική συνεισφορά του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην απασχόληση
εκτιμάται σε 22.290 θέσεις εργασίας
εκφραζόμενες σε FTEs (Full Time Equivalents),
οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,6% της συνολικής
απασχόλησης της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη
τον μέσο αριθμό ατόμων ανά νοικοκυριό στην
Ελλάδα, εκτιμάται ότι το σύνολο των πολιτών

2.871

Για κάθε 1 θέση εργασίας
υποστηρίζονται επιπλέον 7
θέσεις εργασίας στην ευρύτερη
οικονομία

9.627

4.766

5.026

22.290

25.000

Τοπική Κοινωνία

που υποστηρίζονται από τη δραστηριότητα
του Ομίλου ανέρχεται σε 51.267.
Η συνεισφορά στην απασχόληση στην Ελλάδα
προκύπτει από την εκτίμηση των άμεσων,
έμμεσων και επαγόμενων θέσεων εργασίας,
που υποστηρίζονται από τη δραστηριότητα
του Ομίλου:

Οι άμεσες θέσεις εργασίας που
υποστηρίζονται από τον Όμιλο στην
τοπική κοινωνία και οι έμμεσες θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται από
τις δαπάνες του Ομίλου σε τοπικούς
προμηθευτές εκτιμώνται σε:
• 406 άμεσες και 661 έμμεσες θέσεις
εργασίας στο Θριάσιο
• 127 άμεσες και 364 έμμεσες θέσεις
εργασίας στη Δυτ. Θεσσαλονίκη

20.000

• ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι έμμεσες θέσεις εργασίας
που υποστηρίζονται στην
εφοδιαστική αλυσίδα του
Ομίλου, δηλαδή οι θέσεις
που δημιουργούνται
στις επιχειρήσεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας του
Ομίλου, ως αποτέλεσμα
της συνεργασίας που έχει ο
Όμιλος με τους προμηθευτές
του, και οι θέσεις εργασίας
που υποστηρίζονται
έμμεσα από την πώληση
προϊόντων του Ομίλου στο
δίκτυο πρατηρίων και στα
συνεργαζόμενα πρατήρια.

• ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι θέσεις εργασίας που
Υποστηρίζοντας 22.290 θέσεις
δημιουργούνται, καθώς
εργασίας που αντιστοιχούν
οι εργαζόμενοι που
στο
0,6%
της συνολικής απασχόλησης
υποστηρίζονται άμεσα
της χώρας, υποστηρίζονται έμμεσα
και έμμεσα από τη
51.267 πολίτες.
δραστηριότητα του Ομίλου,
δαπανούν το εισόδημά τους
στην ελληνική οικονομία.
Εκτιμάται ότι το 60%
οφείλεται στις δαπάνες
των άμεσα εργαζομένων,
ενώ το υπόλοιπο 40%
οφείλεται στις δαπάνες
των εργαζομένων στην
εφοδιαστική αλυσίδα.

Θέσεις εργασίας (FTEs)

15.000

• ΑΜΕΣΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ:
οι άμεσες θέσεις εργασίας
που υποστηρίζει ο Όμιλος,
συμπεριλαμβανομένων
των ιδιολειτουργούμενων
πρατηρίων.

10.000

Δίκτυο Πρατηρίων &
Συνεργαζόμενα Πρατήρια

5.000

0
Άμεσες
θέσεις
εργασίας

Έμμεσες θέσεις
εργασίας στην
εφοδιαστική
αλυσίδα

Έμμεσες θέσεις
εργασίας στο δίκτυο
πρατηρίων και στα
συνεργαζόμενα
πρατήρια

Επαγόμενες
θέσεις
εργασίας

Συνολικές θέσεις
εργασίας

Οι έμμεσες θέσεις εργασίας που
υποστηρίζονται αποκλειστικά
στο δίκτυο πρατηρίων και
στα συνεργαζόμενα πρατήρια
υπολογίζονται σε 4.766 και
αντιστοιχούν στο 49,2% των
συνολικών θέσεων εργασίας του
κλάδου λιανικής πώλησης καυσίμων.
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η συνεργασία μας τόσο με την ευρύτερη
κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες
που γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις μας είναι
διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος
είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε
περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από
ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα
μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και
προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων,
ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες
συζητήσεις και διαβουλεύσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει
στενή συνεργασία με ένα διευρυμένο
κύκλο κοινωνικών εταίρων και όλοι μαζί
εργαζόμαστε για το κοινό συμφέρον. Η
νέα γενιά βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο
των προγραμμάτων μας με χορήγηση
υποτροφιών, σε Ελλάδα και εξωτερικό,
σε νέους που διακρίνονται για το ταλέντο
τους και τις επιδόσεις τους. Στηρίζουμε
δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν
την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και
δημιουργούν προοπτικές για τους νέους.
Το 2018 με το κοινωνικό μας έργο
στηρίξαμε την ανάπτυξη σε περιοχές της
χώρας μας που επλήγησαν από ακραία
καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές
(Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων,

Αθλητισμός

Περιβάλλον &
Βιώσιμες Πόλεις

Πολιτισμός

Ραφήνας κ.λπ.) και όπως κάθε χρόνο,
τις κοινωνικές ομάδες που συναντούν
δυσκολίες στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
Μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
τριακοσίων εξήντα μοιρών (360°) σε
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη
στάση προς το κοινωνικό σύνολο
κατευθύνθηκε σε 4 βασικούς άξονες:

Κοινωνία

Νέα Γενιά

Περιβάλλον &
Βιώσιμες Πόλεις
Πολιτισμός &
Αθλητισμός

5,94 εκ. €

2,23 εκ. €

επενδύθηκαν συνολικά
σε δράσεις ΕΚΕ στην
Ελλάδα

επενδύθηκαν σε δράσεις ΕΚΕ
στην τοπική κοινωνία (Θριάσιο
και Δυτ. Θεσσαλονίκη)

Ευπαθείς
Κοινωνικά
Ομάδες & Υγεία

Νέα
Γενιά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΕΚΕ
ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ

23.000 παιδιά σε 139 σχολεία
Θριασίου και Δυτικής Θεσσαλονίκης
ζεστάθηκαν με δωρεάν πετρέλαιο
θέρμανσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ

2.999 μαθητές από 11
απομακρυσμένες γεωγραφικά
περιοχές της Ελλάδας
παρακολούθησαν ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ & ΥΓΕΙΑ

1.750 οικογένειες, εγγεγραμμένες
σε Κοινωνικά Παντοπωλεία,
υποστηρίζονται μηνιαίως με
διατακτικές τροφίμων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.480 παιδιά και νέοι των τοπικών
κοινωνιών, καθώς και 1.850 άτομα
(εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους)
επισκέφθηκαν σύγχρονους χώρους
τέχνης και πολιτισμού

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

212 εργαζόμενοι έτρεξαν για καλό
σκοπό στους Μαραθώνιους δρόμους
Αθηνών και Θεσσαλονίκης για να
συγκεντρωθούν χρήματα για την
ενίσχυση ΜΚΟ
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ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι
σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και οι 169 υποστόχοι
τους, υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Οι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι παγκόσμιου
χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030.
Αφορούν όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες
και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη
τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες,
επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές
και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030
προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης
–κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική–

Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης,
όπου οι δράσεις
του Ομίλου για τους
υποστόχους το 2018,
παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη αύξηση
σε σχέση με το 2017:

Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης, όπου
ο Όμιλος ανέλαβε
δράσεις για κάθε
υποστόχο:

αύξηση κατά

37%

σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ
παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και
τη συνοχή των σχετικών με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης πολιτικών και
νομοθετικών πλαισίων.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
αναγνωρίζει τη σημασία της «Ατζέντας
2030», και συμμετέχει ενεργά με
στοχευμένες δράσεις για τη διάχυση και
υλοποίησή της. Οι δράσεις του Ομίλου,
για το 2018, συνέβαλαν στο σύνολο των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας
στο 52% των υποστόχων τους και
επιδεικνύοντας βελτίωση σε σχέση με το
2017 κατά 13% (100% των ΣΒΑ, 39% των
υποστόχων).

αύξηση κατά

37%

αύξηση κατά

40%

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (%)
2017
2018

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

Ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
αναγνωρίζει τη
σημασία ανάπτυξης
δράσεων, με
στόχο τη συμβολή
στην επίτευξη
των Παγκόσμιων
Στόχων του ΟΗΕ
για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και
δεσμεύεται για
διάλογο και
συνεργασία
με όλους τους
κοινωνικούς του
εταίρους για την
υλοποίηση της
«Ατζέντας 2030».

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΕΎΡΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ
Σκοπός της μελέτης είναι η
ποσοτικοποίηση της κοινωνικής και
οικονομικής επίδρασης του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ελλάδα
που προκύπτει από τη δραστηριότητά
του, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων του,
την εφοδιαστική αλυσίδα του, το δίκτυο
πρατηρίων και τα συνεργαζόμενα
πρατήρια. Ο Όμιλος υποστηρίζει τους
επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας, μέσω των πληρωμών
ΕΙΣΡΟΈΣ
• Αφορούν αποτελέσματα από τη οικονομική
δραστηριότητα του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ελλάδα.
• Ως εισροές αναφέρονται τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, φόροι,
πληρωμές σε προμηθευτές), τα δεδομένα
που σχετίζονται με το
ανθρώπινο δυναμικό
(αριθμός εργαζομένων, μισθοί) καθώς και
τα δεδομένα από την
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat).

προς έλληνες προμηθευτές για την
αγορά πρώτων υλών, προϊόντων και
υπηρεσιών, ενώ υποστηρίζει τον κλάδο
λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων,
καθώς αποτελεί έναν από τους
κύριους προμηθευτές υγρών καυσίμων
στην Ελλάδα. Για την αξιολόγηση
χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό
μοντέλο «εισροών-εκροών». Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τις εταιρείες του Ομίλου που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

ΜΟΝΤΈΛΟ
• Βασισμένο στη μεθοδολογία «εισροώνεκροών» (input-output
model)
• Το μοντέλο, το οποίο
προσαρμόστηκε στα
χαρακτηριστικά της
ελληνικής οικονομίας,
εξετάζει τις χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ
κλάδων δραστηριοποίησης, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες
γενικής ισορροπίας
στην οικονομία.

ΕΚΡΟΈΣ
• Οι εκροές του μοντέλου
αφορούν στη συνολική προστιθέμενη αξία
και τις επιδράσεις στην
εθνική οικονομία που
δημιουργούνται από
τις δραστηριότητες στο
σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις δαπάνες των εργαζομένων,
καθώς και τις συνολικές
θέσεις απασχόλησης
που υποστηρίζονται
από τη δραστηριότητα
του Ομίλου.

Σκοπός της μελέτης
είναι η ποσοτικοποίηση
της κοινωνικής και
οικονομικής επίδρασης
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην
Ελλάδα

ΜΟΝΤΈΛΟ
«ΕΙΣΡΟΏΝ-ΕΚΡΟΏΝ»

ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ
ΜΕΛΈΤΗΣ

Το μοντέλο χρησιμοποιεί τον
πίνακα "εισροών-εκροών", ο
οποίος δομείται με στατιστικά
στοιχεία από όλους τους κλάδους
δραστηριοποίησης της οικονομίας
μιας χώρας και περιλαμβάνει το
σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών
που παράγονται σε αυτή. Κάθε
κλάδος αποτελεί ταυτόχρονα
παραγωγό και αγοραστή, καθώς
οι εκροές ενός κλάδου, δηλαδή
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
παράγονται από τον κλάδο αυτό,
αποτελούν εισροές για άλλους
κλάδους και αντίστροφα. Ως
εισροές ορίστηκαν οι δαπάνες του
Ομίλου προς έλληνες προμηθευτές
για την αγορά των απαραίτητων
πρώτων υλών, προϊόντων και
υπηρεσιών, οι αμοιβές των
εργαζομένων του Ομίλου,
καθώς και η καταβολή όλων των
προβλεπόμενων από τον νόμο
φόρων προς το κράτος. Ως έλληνες
προμηθευτές ορίστηκαν εκείνοι,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά στην Ελλάδα.
Συνολικά, μελετήθηκε το
αποτύπωμα του Ομίλου σε 65
κλάδους της ελληνικής οικονομίας
σύμφωνα με την κλαδική
κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Η παρούσα μελέτη έχει καταρτιστεί από τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με την υποστήριξη της ΕΥ
Ελλάδος.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των κοινωνικών και
οικονομικών επιδράσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ελλάδα αποτελούν εκτιμήσεις
και ως τέτοιες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Ο Όμιλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον
υπολογισμό και την αποτύπωση των κοινωνικών και
οικονομικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων
όλων των αποφάσεων που συνδέονται με την
προετοιμασία και τα περιεχόμενα της μελέτης.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.)
3. ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
4. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
5. ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
6. ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
7. ΕΛΠΕ UPSTREAM Α.Ε.

Για την άμεση συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα
χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι φόροι που επιβαρύνουν
τον Όμιλο άμεσα, όπως φόροι - τέλη μεταφορικών
μέσων, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τέλος
ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, Φ.Α.Π. - Ε.Τ.ΑΚ.,
φόρος εισοδήματος κ.ά. Για τον υπολογισμό των
επιδράσεων στα πρατήρια λήφθηκαν υπόψη οι
πωλήσεις υγρών καυσίμων και λιπαντικών του
Ομίλου προς αυτά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες
τιμές για το 2018 ανά προϊόν και ανά λίτρο. Ο φόρος
προστιθέμενης αξίας στα πρατήρια υπολογίστηκε με
βάση την κατανάλωση και τη μέση τιμή ανά προϊόν,
ενώ λήφθηκε υπόψη ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ
17% σε 5 ακριτικά νησιά της ελληνικής επικράτειας
(Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο).
Στις έμμεσες επιδράσεις στην απασχόληση και στην
προστιθέμενη αξία στα πρατήρια, δεν λήφθηκαν
υπόψη τα πρατήρια του ιδιολειτουργούμενου
δικτύου Καλυψώ, καθώς είχαν ληφθεί υπόψη ως
έμμεσες επιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα του
Ομίλου. Αντίθετα ο ΦΠΑ που υπολογίστηκε για
τα πρατήρια, περιλαμβάνει και τα πρατήρια του
δικτύου Καλυψώ. Για τον υπολογισμό του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, λήφθηκε υπόψη μόνο ο ΕΦΚ
που αναλογεί στην ΕΚΟ (ιδιολειτουργούμενα και
συνεργαζόμενα πρατήρια).
Τέλος, η μελέτη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα:

8. ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
9. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
11. ΕΚΟΤΑΚΩ Α.Ε.
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Α.Ε.
13. ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.
14. ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
15. ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16. ΕΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17. ΕΚΟ ΗΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18. ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19. ΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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