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Κχξηνη Μέηνρνη, 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ  ΑΔΔ, σο ζπγαηξηθή 100% ηεο εηαηξείαο HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG 

κε έδξα ηελ Απζηξία θαη ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ  ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, πξνζδηφξηζε θαη δεκνζηεχεη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 2015  κε βάζε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (I.F.R.S.).  

Α.  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΟΜΖ 
 

1. Γεληθά ζηνηρεία ίδξπζεο / Μεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  

 
Ζ «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΧΝΤΜΖ  ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ», δηαζέηεη Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

εθαηφλ νγδφληα νθηψ εθαηνκκχξηα, ηεηξαθφζηεο είθνζη κηα ρηιηάδεο, ηξηαθφζηα  επξψ (188.421.300,00) δηαηξεκέλν ζε έλα 

εθαηνκκχξην νθηαθφζηεο νγδφληα νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηεο δεθαηξείο  (1.884.213) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  

100 €  ε θάζε κία.  

  ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2015 ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη απνθάζηζε νκφθσλα ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 95 εθ € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 950.000 λέσλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 € έθαζηε θαη ηηκήο δηάζεζεο 100 €. Μεηά ηελ αλσηέξσ απνθαζηζζείζα 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζε 188.421.300 € , 

δηαηξνχκελν ζε 1.884.213 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 100 € εθάζηε. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ νξίζηεθε πξνζεζκία 4 κελψλ, θαη ε θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ απφ ηνλ κέηνρν έγηλε ζηηο 10/03/2016.  Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πηζηνπνίεζε ηελ θαηαβνιή θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηε; 30 Μαξηίνπ 2016. 

 

 

2. Δκπνξία Πεηξειαηνεηδώλ 

 
                   Ζ Δηαηξία δηαζέηεη : 

   Δγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πγξψλ θαπζίκσλ. 

  Γίθηπν Πξαηεξίσλ  θαπζίκσλ ηδηφθηεησλ θαη ελνηθηαζκέλσλ , ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί ζε ηξίηνπο κε 

ζπκβάζεηο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

   πλεξγαζίεο κε κεηαπσιεηέο δηαλνκήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 

   πλεξγαζίεο κε πξάθηνξεο γηα πψιεζε θαπζίκσλ ζε ειεχζεξα πξαηήξηα. 

   Βπηηνθφξα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ. 

   Γξαθεία πσιήζεσλ. 

-   ε Δηαηξεία δελ δηαζέηεη δξαζηεξηφηεηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 

 

3. Πξνζωπηθό 

 

 
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζε κφληκε θαη έθηαθηε βάζε γηα ηελ ρξήζε 2015 αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 209 άηνκα, 

ελψ ε κφληκε θαη έθηαθηε αλζξσπνδχλακε ζηηο  31.12.2015 αλήξρεην ζε 206 άηνκα. 
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Πέξαλ ηνπ δηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ απαζρνιεί ζε κφληκε βάζε πξνζσπηθφ δαλεηζκέλν 

απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαηά κέζν φξν 4 άηνκα, ελψ έρεη δαλείζεη δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ θαηά κέζν φξν 94 άηνκα.   

 

 
 

 

 

Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
1. Δκπνξηθό Πεξηβάιινλ – Αγνξά   

                       
Γηεζλέο Πεξηβάιινλ  

Καηά ην 2015 ε κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηχπνπ BRENT δηακνξθψζεθε ζηα 52,39$/Bbl έλαληη  98,95$/Bbl ην 

2014, κε δηαθχκαλζε ην 2015 κεηαμχ 66,66$/Βbl ζηηο 13 Μαΐνπ θαη 35,64$/Bbl  ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ.  Σν 2015  έθιεηζε κε 

ηελ ηηκή ηνπ BRENT ζηα 35,75/Bbl (έλαληη 54,98$/Bbl ην 2014, 110,29$/Bbl ην 2013, 109,99$/Bbl ην 2012 θαη  

106,52$/Bbl ην 2011).  

ε αληίζηνηρα πιαίζηα  θηλήζεθαλ θαη νη ηηκέο PLATTS ησλ θαπζίκσλ. Δλδεηθηηθά, ην 2015 νη ηηκέο CIF Med High ηεο 

βελδίλεο Premium Unleaded θπκάλζεθαλ απφ 424,25$/ΜΣ ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ έσο 731,25$/ΜΣ  ζηηο 11 Ηνπλίνπ,  θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ULSD απφ 327,75$/ΜΣ  ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ  έσο 631$/ΜΣ  ζηηο 6 Μαΐνπ. 

Ζ κέζε ηζνηηκία €/$ ην 2015 δηακνξθψζεθε ζην 1,1095 έλαληη ηνπ 1,3285 ην 2014 (Γ: 16,5%), κε δηαθχκαλζε ην 2015 

κεηαμχ 1,0552 ζηηο 13 Απξηιίνπ θαη 1,2043 ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ. 

 

Διιεληθή Αγνξά  

 Σν 2015 ε ειιεληθή νηθνλνκία επαλήιζε ζηελ χθεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ  θαηά 0,2% κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

δηαηήξεζε ηεο αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα (24,6% ηνλ Ννέκβξην) θαη  ε  ζπλέρηζε ηνπ απνπιεζσξηζκνχ (-1,7% 

κέζνο εηήζηνο) παξακέλνπλ ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο αληαλαθιψληαο φηη ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ παξέκεηλε ζπκπηεζκέλν. 

 Θεηηθφ ζεκείν απνηειεί ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2015 φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ θαη ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ (αχμεζε +7,1% θαη +6% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 2014).  

 Ζ κεηαθχιηζε ηεο κείσζεο ησλ  δηεζλψλ ηηκψλ ησλ παξαγψγσλ πεηξειαίνπ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαηά ην 

2015 είραλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ δήηεζε & ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ εζσηεξηθή εγρψξηα αγνξά ιηαληθήο 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. Απηφ απνηππψζεθε θπξίσο ζην Πεηξέιαην Θέξκαλζεο, ην νπνίν παξνπζίαζε αχμεζε 

ζηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαηά +43,5% ζε ζρέζε κε ην 2014. Παξά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη, 

ε ζπλνιηθή αγνξά Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο παξακέλεη κεησκέλε θαηά 52% ζε ζρέζε κε ην 2011. Σν ζηνηρείν απηφ 

θαζηζηά πξνθαλέο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη πιένλ κεηαθηλεζεί ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ζέξκαλζεο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαπζφμπια). ηα θαχζηκα θίλεζεο, παξά ηελ κηθξή αλάθακςε ηεο αγνξάο θαηά 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015, νη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο 

δήηεζεο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο Βελδηλψλ θαηά ην 2015, ε νπνία δηακνξθψζεθε 

ζην -2,6%, ζρεδφλ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο (+2,7%).  



 

 5 

 Ζ ηηκή ηνπ θαπζίκνπ ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο εηαηξίαο / πξαηεξίνπ απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο φρη φκσο ην κνλαδηθφ. Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ιχζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ 

αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη θαιή εμππεξέηεζε, κε ζηξνθή πξνο ηα κεγάια πνηνηηθά ζήκαηα.  

 πξξηθλψζεθε πεξαηηέξσ ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ αιιά θαη ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη νη πσιήζεηο θαπζίκσλ.  

 Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ιηαληθήο εκπνξίαο θαπζίκσλ παξέκεηλε δχζθνιν ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Οη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα 

επκεηάβιεην. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Παξ’ φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θαη 

ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

. 

 

2. Πωιήζεηο  ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ  ΑΔΔ 
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ. ηεο ρξήζεο 2015 αλήιζε ζε € 929.599 έλαληη € 1.008.733 ζηε 

ρξήζε 2014, δειαδή ζεκείσζε κείσζε θαηά (79.134 €) ή (7.84%).  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.) ηεο ρξήζεο 2015 αλά άδεηα εκπνξίαο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο 

απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2014, αλαιχεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

 

2015 2014 Μεηαβνιή %  Μεηαβνιή

Τγξά Καχζηκα Δδάθνπο 914.948                             994.649                   (79.701) (8,01%)

Τγξαέξην Απηνθίλεζεο 14.651                               14.084                     567 4,03%

ύλνιν 929.599                           1.008.733             (79.134) (7,84% )  
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3. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα (ε ρηι. €) 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 73.531 75.214

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.562 5.313

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 44.797 31.383

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 16.594 19.120

138.484 131.030

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 9.789 10.054

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 89.357 62.036

Οθεηιφκελν θεθάιαην απφ κεηφρνπο 95.000 -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 75.645 114.956

269.791 187.046

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 408.275 318.076

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 215.284 120.284

Aπνζεκαηηθά 27.674 27.334

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (76.221) (53.234)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 166.737 94.384

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 4.155 4.442

Πξνβιέςεηο 2.621 2.096

6.776 6.538

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 51.216 119.709

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 1.046 5.807

Γάλεηα 182.500 87.500

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - 4.138

234.762 217.154

ύλνιν ππνρξεώζεωλ 241.538 223.692

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 408.275 318.076  
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάηωλ 

Έηνο πνπ έιεμε

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

Πσιήζεηο 929.599 1.008.733

Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (454.403) (429.888)

Κύθινο εξγαζηώλ (πωιήζεηο) 475.196 578.845

Κφζηνο πσιεζέλησλ (443.100) (550.595)

Μεηθηό θέξδνο 32.096 28.250

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο (59.132) (57.781)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) 5.087 9.592

Λνηπέο (δεκηέο) / θέξδε (1.827) (550)

Λεηηνπξγηθέο Εεκηέο (23.776) (20.489)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 2.916 3.751

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (14.444) (13.547)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα  - Καζαξά (11.528) (9.796)

Εεκηέο πξν θόξωλ (35.304) (30.285)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 13.089 900

Εεκηέο ρξήζεο (22.215) (29.385)

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα / ('Δμνδα) :

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ :

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 340 (584)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έμνδα ρξήζεο (21.875) (29.969)  
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Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα  (Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο), αλήιζαλ ζε  59.132 ρηι. € ζηελ ρξήζε 2015  θαη αθνξνχλ θπξίσο : 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο  10.516 10.003

Πξφβιεςε ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ 273 255

πληήξεζε / Δπηζθεπέο 5.667 5.364

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο 5.338 4.277

Υξήζε δηθαησκάησλ                                                      3.309 2.788

Ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                                                         589 1.474

Γηαθήκηζε 2.242 1.571

Μηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 9.928 10.133

Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο 532 560

Πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο πειαηψλ 7.034 5.485

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ   8.765 9.782

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  1.883 1.995

Έμνδα εμππεξέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπά κεηαβιεηά έμνδα 1.489 1.988

Φφξνη θαη Σέιε 2.490 2.032

Απνκείσζε / δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ (925) 74

59.132 57.781

                  Έηνο πνπ έιεμε

 

 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα): 

Σα απνηειέζκαηα επεξεάζζεθαλ απφ ινηπά έζνδα ζπλνιηθνχ χςνπο 5.087 ρηι. € , ηα νπνία αθνξνχζαλ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο                                                              -                                        27 

Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε 6.538 5.598

Έζνδα απφ εθκηζζψζεηο αθηλήησλ 6.540 6.442

Λνηπά (έμνδα) / έζνδα (7.991) (2.475)

ύλνιν 5.087 9.592

                        Έηνο πνπ έιεμε

 

 

Λνηπέο (δεκηέο) / θέξδε : 

Σα απνηειέζκαηα επεξεάζζεθαλ απφ ινηπέο δεκηέο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.827 ρηι. € , ηα νπνία αθνξνχζαλ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

(Εεκηά) / Κέξδε  απφ εθπνίεζε παγίσλ (456) 22

Εεκηά απφ απνκείσζε δηαθαλνληζκψλ απαηηήζεσλ (1.297) (589)

(Εεκηά) / Κέξδε   απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (75) 17

ύλνιν (1.827) (550)

                  Έηνο πνπ έιεμε

 

 

EBITDA 

Οη δεκηέο  πξν ρξεκαηνδνηηθψλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ  ζε 

14.052 ρηι. €.  

 

EBIT 

Οη δεκίεο πξν ρξεκαηνδνηηθψλ, θφξσλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (EBIT) δηακνξθψζεθαλ  ζε 23.776 ρηι. €.  
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` Εεκίεο πξν Φόξωλ  

Οη δεκηέο πξν θφξσλ αλήιζαλ  ζε πνζφ χςνπο  35.304 ρηι. € . 

Εεκία κεηά από Φόξνπο 

Οη δεκίεο κεηά απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο   θαηέιεμαλ ζην πνζφλ ησλ 22.215 ρηι. €.    

 

εκείωζε:  Λφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπο πιήζνπο ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, πθίζηαληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εθθξεκψλ δηθψλ ππέξ ή θαηά ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ έθβαζε ησλ νπνίσλ δελ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθή επίπησζε επί ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

4. Καηάζηαζε  Μεηαβνιήο Καζαξήο Θέζεο  

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  2014 120.284 33.005 (24.819) 128.470

πλνιηθό εηζόδεκα

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - (29.385) (29.385)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - (562) - (562)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - (562) (29.385) (29.947)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο

Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ N. 4172/2013 - (5.109) - (5.109)

Φφξνο δηαλνκήο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Ν. 4172 /2013 - - 971 971

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 120.284 27.334 (53.234) 94.384

πλνιηθό εηζόδεκα

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - (22.215) (22.215)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - 340 - 340

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - 340 (22.215) (21.875)

Οθεηιφκελν κεηνρηθφ θαθάιαην 95.000 95.000

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - (772) (772)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 215.284 27.674 (76.221) 166.737  
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5. Καηάζηαζε  Σακεηαθώλ Ρνώλ  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (104.910) 21.417

Καηαβιεζέληεο ηφθνη (14.444) (13.547)

Πιεξσζέληεο θφξνη (4.737) (3.571)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (124.090) 4.300

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (6.814) (6.030)

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 667  1.400  

Έζνδα απφ πψιεζε παγίσλ 64  549  

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6.083) (4.081)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απνπιεξσκέο Γαλείσλ (220) (12.660)

Δηζπξάμεηο απφ αλαιεθζέληα δάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 95.220 -

Μεξίζκαηα πιεξσηέα (4.138) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 90.862 (12.660)

Καζαξή (κείωζε ) / αύμεζε  ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (39.311) (12.441)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 114.956  127.397  

(Μείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (39.311) (12.441)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 75.645  114.956  

Έηνο πνπ έιεμε
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Οη ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλαιύνληαη : 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Εεκηέο  Υξήζεο (35.304) (30.285)

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 8.765 9.782

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1.883 1.995

Απνκείσζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ (925) 74

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 13.777 12.147

Πξνβιέςεηο 6.812 6.353

(Κέξδε) / Εεκηέο απφ εθπνίεζε παγίσλ 456 (22)

(4.536) 43

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 265 2.885

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (31.707) 3.712

(Μείσζε) / αχμεζε  ππνρξεψζεσλ (68.932) 14.777

(100.374) 21.374

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (104.910) 21.417

Έηνο πνπ έιεμε

        

 

 

6. Δπελδύζεηο 
  

Δπελδύζεηο ζε πάγηα 

Καηά ην 2015 νη ζπλνιηθέο εθηακηεχζεηο γηα επελδχζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ αλήιζαλ ζε 

6.683 ρηι €. Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηνπνηήζεηο ηεο ρξήζεο 2014 αλέξρνληαη ζε 5.945 ρηι €. Αλαιπηηθφηεξα ν παξαθάησ 

πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο επελδχζεηο ησλ εηψλ 2015 θαη 2014 αλά θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ   : 

 

 

 

  2015 2014 

Οικόπεδα - - 

Κηίπια    990 1.121 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 3.784       2.502 

Μεηαθοπικά μέζα και έπιπλα  1.901 2.063 

Έπγα ςπό εκηέλεζη         8   259 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΠΑΓΗΧΝ 6.683 5.945 
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7. Τπνθαηαζηήκαηα  

 
Σα ελεξγά ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2015 είλαη ηα παξαθάησ :  

 
Α/A ΔΓΚ. ΔΗΓΟ ΔΝΑΡΞΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΥ.ΚΩΓ.

1 Απνζήθε 12.12.1997 Λ Γεκνθξαηίαο 200  Πέξακα 18863

4 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Αιπθέο Κέξθπξα 49100

6 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Λαδνρψξη Ζγνπκελίηζα 46100

7 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Γηπιηζηήξην ΔΚΟ Γηαβαηά 57008

10 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Γηπιηζηήξην Πεηξφια Διεπζίλα 19200

12 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Γηπιηζηήξην ΔΛΓΑ Αζπξφππξγνο 19300

14 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Ληλνπεξάκαηα Ζξάθιεην Κξήηεο 71500

15 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Αθνβίηηθα Καιακάηα 24100

18 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Οδφο πξνο Καινρψξη - Γελδξνπφηακνο Ν. Μελεκέλε - Θεζζαινλίθε 54628

19 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Νεφθηηζηα Αζπξφππξγνο 19300

20 Τπνθαηάζηεκα 12.12.1997 Παξαιία Μαίζηξνπ Αιεμαλδξνχπνιε 68100

51 Απνζήθε 02.08.2001 Παξαπιεχξσο Γηπιηζη. ΔΛΓΑ (GAS) Αζπξφππξγνο 19300

60 Τπνθαηάζηεκα 10.07.2003 Άγηνο Ολνχθξηνο Υαληά 73100

64 Φνξνινγηθή Απνζήθε 27.04.2005 Γηπιηζηήξην  ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ Αγ. Θεφδσξνη -Κφξηλζνο 20003

67 Τπνθαηάζηεκα 13.03.2007 θάια Πακθίισλ Μπηηιήλε 81100

70 Τπνθαηάζηεκα 06.10.2010 Γξαβηάο 4Α Μαξνχζη 15125

72 Τπνθαηάζηεκα 27.07.2012 Θέζε ηδεξνδξνκηθή Γξακκή Μαίζηξνο Αιεμαλδξνχπνιε 68100

73 Τπνθαηάζηεκα 01.09.2012 Θέζε πλνηθηζκφο Πφξην Λάγνο Ξάλζε Πφξην Λάγνο Ξάλζε 67100

74 Τπνθαηάζηεκα 01.09.2013 Καινρψξη (Δληφο ΔΛΠΔ) Καινρψξη 57009

75 Τπνθαηάζηεκα 08.11.2013 3ν ρικ Λεσθφξνπ Ρφδνπ - Καιιηζέαο Ρφδνο 85100  
 

 

 
 

Γ.  ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

 

1. Γαλεηζκόο 
Ο  εηήζηνο δαλεηζκφο ζε Κεθάιαηα θίλεζεο  δηακνξθψζεθε ζηα 182.500 ρηι. €    

 

2. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο εκπνξηθνχο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. πκβαδίδνληαο κε δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ κείσζε πηζαλήο έθζεζεο ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο θαη / ή ηελ κεηξίαζε 

νπνηαζδήπνηε αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ: Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 

(δεκνςήθηζκα θαη πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ) είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ νηθνλνκία 

επέζηξεςε ζε χθεζε κεηά απφ κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. To Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ππνρψξεζε θαηά -0,2% ην 2015 αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε +0,8% πνπ είρε ζεκεησζεί θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ απμήζεθε θαηά +4,8% ην 2015 θπξίσο ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο 
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πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ (κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ κείσζεο ζην 

θφξν θαηαλάισζεο) ζηα ηέιε ηνπ 2014. Παξά ηε κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο (+2,8%) θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015, ε δήηεζε θαπζίκσλ θίλεζεο θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2015 αθνινχζεζε πνξεία παξφκνηα ηνπ ΑΔΠ ζεκεηψλνληαο ππνρψξεζε θαηά -1,3%. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε 

ζε εηήζηα αχμεζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ηεο ηάμεο ηνπ +0,6% ζε ζρέζε κε ην 2014. Δθ λένπ αλάπηπμε πξνβιέπεηαη λα 

ζεκεησζεί ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016, θαζψο ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαη νξηζκέλεο 

δνκηθέο αιιαγέο αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία επλνψληαο ηηο εμαγσγέο θαη ηηο 

επελδχζεηο. Ο πιεζσξηζκφο πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο πίεζεο ηελ νπνία δέρεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ε νηθνλνκία, ελψ ε αλεξγία πηζαλφηαηα ζα κεησζεί ζηαδηαθά. 

Παξφιε ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 2015, ε ζπκθσλία κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο γηα πξφγξακκα 

ζηήξημεο χςνπο €86 δηο θαη ε επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, 

απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο πξνο ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηελ Διιάδα. 

Σν πξφγξακκα ζηήξημεο ζπκθσλήζεθε λα εθηακηεχεηαη ζε δφζεηο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο κηαο 

ζεηξάο πξνζπκθσλεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ ιηηφηεηαο. Ζ εθηακίεπζε ησλ δφζεσλ μεθίλεζε ην 2015, 

πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα θαηαζηεί δηαζέζηκε θαη ε επφκελε δφζε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ν πξψηνο έιεγρνο πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηεζλψλ πηζησηψλ. Πξναπαηηνχκελν ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ 

ειέγρνπ απνηειεί ε πηνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ πξνζπκθσλεζεί σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηάζσζεο. 

Αλ θαη ην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα ζηήξημεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

Διιάδαο, παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππαξθηφο ν θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ, γεγνλφο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Ζ νξζή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

ην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ιήςε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. 

 

 (α)        Κίλδπλνο αγνξάο 

 

(η) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηηκνινγεί ζε επξψ. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο,  ε Δηαηξεία 

εθηηκά φηη ε έθζεζή ηεο ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ δηελεξγεί επηπιένλ πξάμεηο 

αληηζηάζκηζεο.  

 (ηη) Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκήο πξντφλησλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζην κέηξν πνπ ε αμία ησλ απνζεκάησλ ηεο 

εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο απφ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα κεξηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο πειάηεο ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαζψο  νη ηηκέο πψιεζεο 

ησλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο. 
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 (ηηη) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηα κελ δάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία 

ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επίπεδα θαζαξνχ δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ βάζεο 

δαλεηζκνχ (EURIBOR ή LIBOR), έρεη αλαινγηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Σν χςνο ηεο επηβάξπλζεο 

εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 εάλ ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ ζε Δπξψ 

ήηαλ θαηά 0,5% πςειφηεξα, ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ ηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ, νη πξν θφξσλ δεκηέο ηεο Δηαηξείαο ζα ήηαλ 

πςειφηεξεο  θαηά €698 ρηι  πεξίπνπ. 

 

    

(β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ πφξσλ θαη δηαζεζίκσλ θαζψο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ µε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ε Δηαηξεία έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαηεξεί επειημία ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ πηζησηηθψλ γξακκψλ. 

Γεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά θαηά ην 2015, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηνξνψλ έρεη θαηαζηεί πην επηηαθηηθή. Ζ Δηαηξεία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη  φιεο ηηο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

είρε ζηε δηάζεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο βξαρππξφζεζκα δάλεηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

 

 

3. Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα  
 

Γελ πξνηείλεηαη λα  δηαλεκεζεί κέξηζκα απφ ην απνηέιεζκα ρξήζεο. 
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Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
1. Αθίλεηε Πεξηνπζία  

Ζ αλαπφζβεζηε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο κε 31.12.2015  έρεη σο εμήο : 

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 21.817 37.780 128.080 2.868 23.757 - 214.302

Πξνζζήθεο - 1.121 2.502 - 2.062 260 5.945

Πσιήζεηο - - (1.137) (120) - - (1.257)

Μεηαθνξέο - 56 173 - 31 (260) -

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο παγίσλ - (31) (1) - (41) - (74)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 21.817 38.925 129.617 2.748 25.809 -                              218.916

πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 - 22.594 88.983 2.828 20.324 - 134.729

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 1.619 6.571 28 1.564 - 9.782

Πσιήζεηο - - (689) (120) - - (809)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 - 24.213 94.865 2.736 21.888 -                              143.702

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 21.817 14.713 34.752 12 3.921 - 75.214   

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 21.817 38.925 129.617 2.748 25.809 - 218.916

Πξνζζήθεο - 990 3.784 - 1.901 8 6.683

Πσιήζεηο - (31) (1.331) (0) (25) - (1.388)

Μεηαθνξέο - - 8 - - (8) -

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο παγίσλ - 84 848 - (8) - 925

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 21.817 39.968 132.926 2.748 27.677 -                              225.136

πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 - 24.213 94.865 2.736 21.888 - 143.702

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 1.535 5.690 4 1.535 - 8.765

Πσιήζεηο - (15) (823) (0) (25) - (863)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 - 25.733 99.732 2.740 23.399 -                              151.605

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 21.817 14.235 33.194 7 4.278 - 73.531    
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2. Αξηζκνδείθηεο 
 

Οη βαζηθνί αξηζκνδείθηεο απεηθφληζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο έρνπλ:      

 2015 2014 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ROE (13.3%) (31.1%) 

Απφδνζε Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ ROCE (13.7%) (20.3%) 

Απφδνζε  Μέζσλ Απαζρνι. Κεθαιαίσλ ROΑCE (17.3%) (17.4%) 

 

 

 
 

Δ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

1. Πνιηηηθέο θαη ηόρνη 
 

Οη βαζηθέο πνιηηηθέο θαη αξρέο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.Δ., πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ 

ηεο, έρνπλ σο εμήο: 

α) Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Δξγαζίαο: Καζνξίδεη  ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ γεληθά  ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο & ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Ο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ  εηαηξεία κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, πιελ ησλ ζηειερψλ Γηεπζπληηθνχ επηπέδνπ, ησλ 

πκβνχισλ Γηνίθεζεο, ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ δηθεγφξσλ ηεο Δηαηξείαο, ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ 12 κελψλ & ησλ πκβνχισλ θαη Δηδηθψλ  πλεξγαηψλ  πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ. Δπηδίσμε ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΚ ΑΔΔ κέζα απφ ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

Ζ ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  ηζρχνληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Δξγαζίαο αλήθεη ζην δηεπζπληηθφ 

δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν αζθείηαη ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  

β) Κώδηθαο Γενληνινγίαο: θνπφο ηνπ θψδηθα είλαη λα ζπλνςίζεη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνο επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ πνπ εθάζηνηε ηίζεληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πξφνδφ ηνπ. Ζ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε αξρέο θαη 

θαλφλεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα, βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία πνπ εγγπψληαη κηα επηηπρεκέλε θαη αλαπηπμηαθή 

πνξεία.  

γ) Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα ακνηβψλ, ήηνη: 

* Μηζζνινγηθό ζύζηεκα ακνηβώλ ηωλ ζηειερώλ Γηεπζπληηθνύ επηπέδνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηωλ  Ννκηθώλ  ηεο 

πκβνύιωλ. 

* Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή ύκβαζε εξγαζίαο (Δ...Δ) : ξπζκίδεη ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο  ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιελ ησλ ηειερψλ Γηεπζπληηθνχ 
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Δπηπέδνπ θαη ησλ Γηθεγφξσλ κε πάγηα αληηκηζζία, φπνπ ν εξγνδφηεο δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληφο θαη 

εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.  

* Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ΔΔ είλαη νη παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη  γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο φξνπο εξγαζίαο, λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη λα ζπληειέζνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε θιίκαηνο 

επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

                    Οη Παξνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε : 

α. Παξνρέο εμππεξέηεζεο ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο  ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

β. Παξνρέο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα  

γ. Παξνρέο Αζθαιηζηηθνχ ραξαθηήξα 

δ) ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη λα πξαγκαηνπνηεί πξνζιήςεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο ζε κεγάιν 

πνζνζηφ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηεο ηεξαξρίαο ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηειέρσζεο αλψηεξσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ κέζα απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

ε) Απνηεινχλ πάγηα πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο : 

* Ζ δηαηήξεζε ηνπ απνιχησο απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. 

* Ζ εμαζθάιηζε αζθαινχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, θαζψο  ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απνηειεί βαζηθή αμία, πξψηηζηε θξνληίδα θαη δέζκεπζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ 

ηζρχνπζα πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ. 

 

2. Δθπαίδεπζε Πξνζωπηθνύ  
 

Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ αλζξψπσλ ησλ εηαηξηψλ ηεο εηαηξείαο ΔΚ 

ΑΔΔ, απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, δειαδή ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, εθαξκφδνπκε έλα νινθιεξσκέλν Πιαίζην Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, ελψ παξέρνπκε θάζε δπλαηή επθαηξία θαη ζηήξημε, κε πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ πξνζσπηθά. Γεκηνπξγνχκε θνηλή αληίιεςε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο αγνξάο. Αλαβαζκίδνπκε ηνλ ξφιν θαη εληζρχνπκε ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο πσιήζεσλ έρνληαο σο πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηελ αλάπηπμε θεξδνθφξσλ πσιήζεσλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δηθηχσλ. Σέινο, πηνζεηνχκε θνπιηνχξα αξηζηείαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ 

Οκίινπ. 

Δθαξκφδνπκε πνιηηηθέο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, εληφο θαη εθηφο 

Διιάδνο, ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. 

Γηα ην 2015, πινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΔΚ ΑΔ, φζν θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ πξαηεξίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη  παξαθάησ θάπνηα απφ ηα  ζεκαηηθά αληηθείκελα: 
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 (Α) Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΔΚ  ΑΔΔ 

 

• Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηειερψλ Οκίινπ (Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα EDGE). Σν 2015 

ζπλερίζζεθε ε πινπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο EDGE (ην νπνίν μεθίλεζε ην 2013) κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε κίαο εληαίαο θνπιηνχξαο ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, 

επαγγεικαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ ζε ηνκείο πνπ δίλεη έκθαζε ν Όκηινο. Ο αξηζκφο ησλ ηειερψλ 

ηεο ΔΚ ΑΔΔ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ 2015 ήηαλ 46 ελψ νη ζπλνιηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ψξεο ήηαλ 1.402. 

• εκηλάξην κε ζέκα «ύζηεκα Δηζξνώλ – Δθξνώλ Πξαηεξίωλ». ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ε  ελεκέξσζε ησλ 

ηειερψλ Πσιήζεσλ ζε ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην χζηεκα Δηζξνψλ Δθξνψλ ησλ Πξαηεξίσλ. Ο 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ 2015, ήηαλ 38 ελψ νη ζπλνιηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ψξεο ήηαλ 304. 

• εκηλάξην κε ζέκα «Δγρεηξίδην Αζθαινύο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίωλ». ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε απφθηεζε 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ  Αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ πξαηεξίσλ. Ο αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ 2015, ήηαλ 32 ελψ νη ζπλνιηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ψξεο ήηαλ 256. 

• εκηλάξην κε ζέκα «Γλωξηκία ηειερώλ Πωιήζεωλ κε ηελ Αγνξά Τγξαεξίνπ». ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ε 

γλσξηκία ζε εηζαγσγηθφ επίπεδν ησλ ηειερψλ Πσιήζεσλ κε ηελ Αγνξά Τγξαεξίνπ  θαη ε απφθηεζε ζθαηξηθψλ 

γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν. Ο αξηζκφο ησλ ηειερψλ ηεο ΔΚ ΑΔΔ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ 

ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ 2015, ήηαλ 33 εξγαδφκελνη ελψ νη ζπλνιηθέο εθπαηδεπηηθέο ψξεο ήηαλ 132. 

 

Σα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ θπξίσο πξνγξάκκαηα Πιεξνθνξηθήο, Λνγηζηηθήο, Πξψησλ Βνεζεηψλ, 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, Ship to Shore, SAP Business Objects, BPM. 

Αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΚ ΑΔΔ, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2015, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη ζπλνιηθέο εθπαηδεπηηθέο ψξεο θαη ην θφζηνο 

πνπ δαπαλήζεθε απφ ηελ ΔΚ ΑΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

To ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΚ ΑΔΔ είλαη 17.585€, ελψ ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ ΟΑΔΓ είλαη 15.318€, απφ ην νπνίν κπνξεί λα επηδνηεζεί ην 70%, βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΛΑΔΚ 0,24% ηνπ ΟΑΔΓ, ήηνη 10.722€. 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2015 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΔΚ ΑΔΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΜΟΝΑΓΗΑΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΩΡΔ 

ΚΟΣΟ 

(€) 

εκηλάξηα 97 126 3.915 14.697€ 
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Μεηαπηπρηαθά 2 2 - 2.888€ 

ΤΝΟΛΟ 99 128 3.915 17.585€ 

 

εκεηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο ψξεο γηα ζπκκεηνρή ζε παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην άζξνηζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

 

(Β) Γηαρεηξηζηέο θαη Πξνζωπηθό Πξαηεξίωλ ΔΚ ΑΔΔ 

 

• εκηλάξην κε ζέκα  «Σν λέν Δγρεηξίδην Αζθαινύο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ-Βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

αζθάιεηα πξαηεξίνπ». ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ε γλσξηκία κε ην λέν εγρεηξίδην θαη επηπιένλ ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ BP. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 εθπαηδεχζεηο δηάξθεηαο 

5 σξψλ (ζχλνιν σξψλ 20) φπνπ ζπκκεηείραλ 72 ζπλεξγάηεο-πξαηεξηνχρνη BP. 

 

• εκηλάξην κε ζέκα  «Αζθάιεηα θαη Άξηζηε εμππεξέηεζε πειαηώλ». ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ άξηζηε εμππεξέηεζε πειαηψλ κε αζθάιεηα ζην ρψξν επηιεγκέλσλ πξαηεξίσλ BP. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 εθπαηδεχζεηο δηάξθεηαο 4 σξψλ (ζχλνιν σξψλ 40) φπνπ ζπκκεηείραλ 199 ζπλεξγάηεο-

πξαηεξηνχρνη BP. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, αλά 

εηδηθφηεηα ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ηειέρε 

Πωιήζεωλ 

Σερληθό 

Πξνζω-

πηθό 

Δκπνξίαο 

Γηνηθεηηθν-

νηθνλνκηθό 

Πξνζωπηθό 

Δκπνξίαο 

Οκηιηθά 

ηειέρε 

Γηαρεηξηζηέο 

& 

Πξνζωπηθό 

Πξαηεξίωλ 

Πξόγξακκα EDGE  Υ Υ Υ  

Δμππεξέηεζε Πειαηώλ     Υ 

Πωιήζεηο Ληπαληηθώλ Υ    Υ 

Σερληθή Δθπαίδεπζε Υ Υ    

Τγηεηλή & Αζθάιεηα Υ Υ Υ  Υ 

Λνηπά πξνγξάκκαηα   Υ Υ  
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3. Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε   

 
 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ, ζπλερίδεη ην θνηλσληθφ ηεο έξγν σο κέινο ηνπ Οκίινπ ΔΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ κε θχξην άμνλα 

ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ ζπλάλζξσπν, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.   

ην πιαίζην απηφ, εληζρχεη νηθνλνκηθά κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο κε έκθαζε ζηελ πγεία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ 

πξνθεηκέλνπ, θάησ απφ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο.  

πκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθπαηδεχζεηο γηα ηα κέιε ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ππξαζθάιεηαο, ρξήζε 

ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, πξψηεο βνήζεηεο, έθηαθηεο αλάγθεο, θαη ζε αζθήζεηο ππελζχκηζεο ζεκαληηθψλ δηαδηθαζηψλ Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο.  

ηεξίδεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο κέζσ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη πξνγξακκάησλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Πξνζηαηεχεη ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο παξέρνληαο ζηήξημε ζε 

επαίζζεηεο πεξηφδνπο (γελλήζεηο παηδηψλ, παηδηθνί ζηαζκνί, θαηαζθελψζεηο, πνιηηηθή δαλείσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ςπραγσγία, 

εηδηθέο άδεηεο θ.ι.π.). 

Δπηβξαβεχεη θαη εληζρχεη νηθνλνκηθά ηα παηδηά ησλ ππαιιήισλ κέζσ ελφο επξχηεξνπ ζρήκαηνο γηα ηα παηδηά ηνπ Οκίινπ πνπ 

εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα ΑΔΗ ή ΣΔΗ ηεο ρψξαο θαη φζα αξηζηεχνπλ ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. 

Με ζεβαζκφ πξνο ηνλ Έιιελα θαηαλαισηή παξέρεη πςειέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  

Μαδί κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, ελίζρπζε ην έξγν επηιεγκέλσλ ΜΚΟ ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, αληί 

εηαηξηθψλ δψξσλ θαη εθδειψζεσλ.  

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ηνπ Οκίινπ, ζπκκεηείρε ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ζπγθεληξψλνληαο 

ηξφθηκα γηα άπνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ σκαηείνπ «ΓΔΜΟ» ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαζψο επίζεο θαη ζην 

Υξηζηνπγελληάηηθν & Παζραιηλφ Bazaar πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο ΜΚΟ «Δξγαζηήξη», «ΠΔΚ-ΑΜΔΑ» θαη «Ακπκψλε». 

Σα ηδηνιεηηνπξγνχκελα πξαηήξηα δηέζεζαλ Υξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο πξνο πψιεζε (0,50 επξψ ε θάζε κηα) κε ζθνπφ ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Δηδηθνχ Δξγαζηεξίνπ «Μαξγαξίηα». 

Δπίζεο εξγαδφκελνη ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηνλ 33
ν
 Μαξαζψλην ηεο Αζήλαο, ηξέρνληαο κε ζθνπφ ν Όκηινο λα ζηεξίμεη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 

Δπηπιένλ, φπσο θάζε ρξφλν ζπκκεηείρε ζηα πξνγξάκκαηα αηκνδνζίαο γηα ηελ ελίζρπζε Σξαπεδψλ Αίκαηνο ζε Ννζνθνκεία κε 

ηε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε απφ ηνλ Όκηιν λα θηάλεη ηηο 500 θηάιεο αίκαηνο ην ρξφλν. 

 

 
4. Ακνηβέο θαη Λνηπέο Παξνρέο Πξνζωπηθνύ ζηε ρξήζε 2015 

 
α.  Κόζηνο Μηζζνδνζίαο  

Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (κέζνο φξνο έηνπο) θαη ην εηήζην θφζηνο κηζζνδνζίαο, γηα ηελ ρξήζε 2015 παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Σα πνζά ζε ρηι €

Μηζζνί - Δπηδφκαηα 7.414                                 

Τπεξσξίεο 192                                    

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 1.978                                 

Κόζηνο Μηζζνδνζίαο 9.584                                 
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  ΜΔΟ ΟΡΟ ΜΟΝΗΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  :  185  άηνκα. 

ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο έθηαθησλ θαη αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, ελψ ε δχλακε 

πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη ζην κφληκν πξνζσπηθφ. 

 

β.  Πξόζζεηεο Δηαηξηθέο Παξνρέο :  

Σν θφζηνο γηα ινηπέο παξεπφκελεο παξνρέο δηακνξθψζεθε γηα ην 2015 ζην πνζφ ησλ 719 ρηι. €. Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζά 

πνπ δφζεθαλ γηα νκαδηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 

 

ηελ εηαηξεία  ALICO  είλαη ηα πξνγξάκκαηα (ρηι. €)  

 

πληαμηνδφηεζε 235                                    

Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 152                                    

ύλνιν 388                                    

 

Λνηπέο Παξεπόκελεο Παξνρέο βάζεη εγθεθξηκέλωλ εηαηξηθώλ πνιηηηθώλ (ρηι. €)  

 

Δίδε Δλδχζεσο 17                                      

Δμνδα ζηεγάζεσο 2                                        

Δπηρνξεγήζεηο θαη ινηπά έμνδα θπιηθείνπ 180                                    

Δθπαίδεπζε 17                                      

Σαθηηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο πγείαο πξνζσπηθνχ 4                                        

Δμνδα βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 34                                      

Βξαβεχζεηο ηέθλσλ ππαιιήισλ 4                                        

Λνηπέο παξνρέο 73                                      

ύλνιν 331                                    

 

 
 

5. πλεηζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζην Κνηλωληθό Πξνϊόλ 

 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

Πνζά ζε ρηι. επξψ  

1. Γεκόζην 

 
Γαζκνί θαη θφξνη αγνξψλ 454.403 

Καηαβιεζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο 4.737 

Λνηπνί θφξνη 2.519 

ύλνιν Γεκνζίνπ 461.659 
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  2. Πξνζωπηθό 

 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ  8.090 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1.978 

Κφζηνο ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 235 

ύλνιν Πξνζωπηθνύ 10.303 

  
3. Σξάπεδεο 

 
Σφθνη 2.421 

ύλνιν Σξαπεδώλ 2.421 

  

4. Δπηρείξεζε 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα κεηά απφ 

θφξνπο (21.875) 

ύλνιν Δπηρείξεζεο (21.875) 

ύλνιν Κνηλωληθνύ Πξνϊόληνο (1+2+3+4) 452.508 

 

 
 

Σ. ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΤΓΔΗΑ – ΑΦΑΛΔΗΑ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Ζ Διιεληθά Καχζηκα ΑΔΔ (ΔΚ ΑΔΔ) σο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα πηνζεηεί ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηινγή ζηελ εηαηξηθή δηνίθεζε πνπ αζθεί ζπλνςίδεηαη ζηελ αζθαιή 

θαη ρσξίο αηπρήκαηα, νηθνλνκηθά βηψζηκε ιεηηνπξγία , κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚ ΑΔΔ είλαη ε πξνζήισζε ζηε δηάζεζε πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ εξγαζία θαη ηελ αζθαιή 

εξγαζία, ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ,  ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπκβάιεη ζηελ Οκηιηθή 

ζηξαηεγηθή επηινγή αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.   

Έηζη, θάζε ρξφλν πινπνηείηαη πξφγξακκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, δηελεξγνχληαη επηζεσξήζεηο θαη 

παξαθνινπζνχληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, παξαθνινπζνχληαη δείθηεο αζθαιείαο.  

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο γηα ηηο αέξηεο εθπνκπέο, ηα πγξά θαη 

ζηεξεά απφβιεηα. Πξνσζνχληαη νη πηζηνπνηήζεηο ησλ πζηεκάησλ Αζθάιεηαο  θαη Πεξηβάιινληνο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο.  

ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ εθαξκφδεηαη εθηεηακέλν πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο θαπζίκσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ηνπ ΔΜΠ. Παξάιιεια πξνσζείηαη ε 

πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο  ζε εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπν πξαηεξίσλ.  
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Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γίλεηαη κέζα απφ ην Γίθηπν 

Πξαηεξίσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε ΔΚ ΑΔΔ επεθηείλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε ΓΔΠΑ ΑΔ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξαηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ θπζηθφ αέξην (FISIKON) ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπίζεο ζρεδηάδεηαη ε αλάπηπμε Γηθηχνπ 

Πξαηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ ππνδνκέο γηα αλεθνδηαζκφ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Σέινο, ζρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ 

Πξαηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ σο απηνπαξαγσγνί κε 

ζπκςεθηζκφ ελέξγεηαο (net metering). 

Πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ 

Οκίινπ, ε νπνία αλαθέξεη ηελ επίδνζε καο ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο θαη ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο.ηα 

παξαπάλσ πιαίζηα θαη ζε εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Τγεία, ηελ Αζθάιεηα, ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε  

θαη ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πνηφηεηα ηνπ Οκίινπ ΔΛ.ΠΔ., θαηά ην 2015, φπσο θάζε ρξφλν, πινπνηήζεθε κηα ζεηξά δξάζεσλ 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο ΔΚ ΑΔΔ ζε ζέκαηα Πνηφηεηαο – Τγείαο – Αζθάιεηαο – Πεξηβάιινληνο 

(ΠΤΑΠ). 

Ζ ΔΚ ΑΔΔ απνηηκά ηηο επηδφζεηο ζηελ αζθάιεηα κέζσ κέηξεζεο δηεζλψο θαζηεξσκέλσλ δεηθηψλ. Ο δείθηεο αηπρεκάησλ 

LWIF* γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ήηαλ κεδεληθφο γηα ην 2015 θαζψο δελ θαηαγξάθεθαλ αηπρήκαηα απνπζίαο 

απφ ηελ εξγαζία γηα ππαιιήινπο ηεο ΔΚ. Δπίζεο, δελ ππήξμαλ πεξηζηαηηθά απνρήο απφ ηελ εξγαζία νχηε γηα ην πξνζσπηθφ 

εξγνιάβσλ. Σέινο, αλαθέξζεθαλ 2 πεξηζηαηηθά κέζεο θαη ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη 6 παξ’ νιίγνλ αηπρήκαηα. Έλα απφ 

ηα δχν πξναλαθεξζέληα πεξηζηαηηθά απνηειεί δηαξξνή ζηελ εγθαηάζηαζε Αζπξνπχξγνπ ε νπνία επεξεάδεη ην δείθηε PSE-

2**. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη φια ηα πεξηζηαηηθά αληηκεησπίζηεθαλ κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ράξε ζηελ άκεζε 

αληίδξαζε θαη ηελ θαιή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

δείθηε LWIF
i
 γηα ηελ εηαηξεία ΔΚ.      

 

 

 

 

* LWIF: Lost Workdays Injury Frequency (= αξ. Αηπρεκάησλ απνρήο απφ ηελ εξγαζία / ψξεο εξγαζίαο Υ 1εθαη. ψξεο 

εξγαζίαο) 

**PSE-2:Process Safety Event Category 2 (ζπκβάλ αζθάιεηαο δηεξγαζηψλ θαηεγνξίαο 2 κία κε-πξνγξακκαηηζκέλε ή 

αλεμέιεγθηε πξσηνγελήο δηαξξνή νπνηαζδήπνηε νπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε-ηνμηθψλ θαη κε-εχθιεθησλ νπζηψλ 

(π.ρ. αηκφο, ζπκπχθλσκα, άδσην, αέξαο ππφ πίεζε) απφ κία δηεξγαζία ε νπνία δελ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1)  
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Οη επηδφζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνηππψλνληαη κέζσ ησλ δεηθηψλ GRI-G4. Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο 

παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά αλά εγθαηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, εθαξκφδνληαη νη βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζηελ 

απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ κε ζηφρν ηεο κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOCs). Γηα ηελ 

απνηχπσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΚ ΑΔΔ, ην 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 

επηζεσξήζεηο απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Ληκελαξρεία, κηθηά θιηκάθηα επηζεψξεζεο 

SEVESO, 3 επηζεσξήζεηο απφ ηελ ΒΡ θαη 1 πξνγξακκαηηζκέλε εζσηεξηθή επηζεψξεζε απφ ηε Γ/λζε ΠΤΑΠ Δκπνξίαο. ε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. ηα ζεκεία φπνπ εληνπίζηεθε πεξηζψξην βειηίσζεο 

ζπκθσλήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Ο εμσηεξηθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνίεζε κία επηζεψξεζε επαλαπηζηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ΠΤΑΠ. Οη πηζηνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΚ ΑΔΔ είλαη: 

 Παξαιαβή, Απνζήθεπζε θαη Γηαθίλεζε Τγξψλ Καπζίκσλ:  ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001:2004.  

Όπσο θάζε ρξφλν, πινπνηήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ/ΔΚ ΑΔΔ πξνγξακκαηηζκέλεο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο 

– εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΔΑ). πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 30 αζθήζεηο θαηάζβεζεο θσηηάο, 2 

αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη 7 αζθήζεηο γηα ζελάξηα ζρεηηθά κε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. 

Δπίζεο θαηά ην 2015, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ/ΔΚ ΑΔΔ 153 πλαληήζεηο Αζθαιείαο κε 

ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη εξγνιάβσλ γηα ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Τγεία, ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

ην πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ΤΑΠ ζηα πξαηήξηα ησλ εηαηξεηψλ ΔΚΟ ΑΒΔΔ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ 

ΑΔΔ θαη ΔΚΟ ΚΑΛΤΦΧ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ, δηαλεκήζεθε ζην δίθηπν πξαηεξίσλ ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ ην λέν θνηλφ 

Δγρεηξίδην Αζθαινχο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ. 

Γηα ηε δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ζηα πξαηήξηα ηνπ δηθηχνπ ΔΚΟ/ΔΚ/ΚΑΛΤΦΧ ρξεζηκνπνηήζεθε 

αλαζεσξεκέλν – θνηλφ checklist (Ready for Safety) πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξαηεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. πλνιηθά ην 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 171 

επηζεσξήζεηο πξαηεξίσλ ΔΚO, EK θαη ΔΚΟ ΚΑΛΤΦΧ. 

Γίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δκπνξίαο, ην 2015, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεχζεηο ζε ζέκαηα ΤΑΠ γηα ππαιιήινπο, εξγνιάβνπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο ΔΚ. πλνιηθά ε 

εθπαίδεπζε μεπέξαζε ηηο 2000 ψξεο.  

Δηδηθά γηα ην Γίθηπν Πξαηεξίσλ, θαηά ην Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηξίκελν νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία νη εθπαηδεχζεηο ησλ ηειερψλ 

Πσιήζεσλ θαη αξθεηψλ νκάδσλ ζπλεξγαηψλ – ιεηηνπξγψλ πξαηεξίσλ ΔΚ ζην λέν Δγρεηξίδην Αζθαινχο Λεηηνπξγίαο 

Πξαηεξίσλ. Σα ηειέρε Πσιήζεσλ εθπαηδεχηεθαλ θαη ζηε δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ ΤΑΠ ζηα πξαηήξηα. Σέινο, 

επηιεγκέλε νκάδα ζπλεξγαηψλ – ιεηηνπξγψλ πξαηεξίσλ ΔΚ, εθπαηδεχηεθαλ ζε ζέκαηα ΤΑΠ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “More for You”. 
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ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ΤΑΠ θαη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ζπκβάλησλ ΤΑΠ, ζπλερίζηεθε ε ηαθηηθή ελεκέξσζε (Safety Bulletins) ζε φιν ην δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο γηα 

πεξηζηαηηθά ΤΑΠ πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ θιάδν ησλ Πεηξειαηνεηδψλ θαζψο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο.  

ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ μεθίλεζε ε ηαθηηθή κεληαία απνζηνιή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ «ηφρνο καο ε αζθάιεηα!», κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξαηεξίνπ ή/θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάληα αζθαιείαο ζηνλ θιάδν ησλ πξαηεξίσλ.  

 

ην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2015 αλαζεσξήζεθαλ φια 

ηα Δθηεηακέλα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ησλ θαπζίκσλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηελ ΔΚ ΑΔΔ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (EU) 453/2010 θαη κέρξη ηελ 5
ε
 πξνζαξκνγή ηεο ηερληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο πξνφδνπ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) Αξ. 1272/2008. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ε ΔΚ ΑΔΔ ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αζθάιεηα ζηελ κεηαθνξά πγξψλ θαπζίκσλ φπσο ηνλ έιεγρν αζθάιεηαο ησλ βπηηνθφξσλ θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ θαη ηνπ ινηπνχ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χκβνπιν Αζθαινχο 

Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ). 

Σν 2015, ζπλερίζηεθε ην εηήζην πξφγξακκα πξνιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο απφ 

ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

 

Καηά ην 2015, ζπλερίζηεθε κε ζπλέπεηα ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο θαπζίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ηνπ ΔΜΠ. ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 

απνθιίζεηο πινπνηήζεθαλ άκεζα νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο.  

 

 

Ε. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ 
 

Κάησ απφ ζπλζήθεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ειιεληθή αγνξά θαη έληαζεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο. Κχξηνη άμνλεο ηεο ζηνρεπφκελεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο αμίαο ζηνλ θαηαλαισηή κε θαηλνηφκα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Οξάκαηνο θαη ηεο Απνζηνιήο ηεο 

εηαηξίαο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, κε βαζηθνχο ππιψλεο ηελ θεξδνθφξα αλάπηπμε κε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ε 

Δηαηξία ζέηεη, αλά θιάδν εκπνξίαο, σο βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπο εμήο: 

 Πξαηήξηα: ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ Μεηθηνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ηελ επηιεθηηθή έληαμε λέσλ ζεκείσλ,  ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηνπ θιάδνπ πξαηεξίσλ, ηηο ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο ζε πεξηνρέο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία ή ζε πεξηνρέο κε 

κηθξφ κεξίδην αγνξάο, ηελ πεξεηαίξσ κείσζε DSOs, ηελ αξηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηδηνιεηηνπξγνχκελσλ πξαηεξίσλ (ΚΑΛΤΦΧ) θαη ηελ πεξαηηέξσ  αλάπηπμε ηνπο ζηα 2 brands. 
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 Βηνκεραλία: ηελ δηαηήξεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο θαπζίκσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο απζηεξήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπλεξγαζηψλ κε κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζηφινη νρεκάησλ & κεηαθνξηθέο εηαηξείεο). 

 Τγξαέξην: ηελ αχμεζε ησλ φγθσλ πσιήζεσλ θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο (εκθηαισκέλν, ρχκα 

& autogas), ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηζσξίσλ θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζε πεξηνρέο κε κηθξή ή κεδεληθή 

παξνπζία θαη ζε πεξηνρέο κε πςειά πεξηζψξηα.  

 Logistics: ηελ δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 

γηα ην πξνζσπηθφ θαη ην πεξηβάιινλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λεψηεξεο απαηηήζεηο 

ηεο λνκνζεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπγθξάηεζε  ηνπ θφζηνπο  ιεηηνπξγίαο ησλ. Σελ  δηεξεχλεζε πηζαλνηήησλ 

εθκεηάιιεπζεο/αμηνπνίεζεο  ησλ αλελεξγψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ βειηίσζε ζπλεξγηψλ θιίκαθαο  θαζψο θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ  ιεηηνπξγηθή βειηηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ.  Σελ  θαηά ην δπλαηφ 

δηαηήξεζε ηνπ  θφζηνπο ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 

Σελ  βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο  θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο  ησλ ηδηφθηεησλ RO-RΟο κέζσ 

επελδχζεσλ θαη ηερληθψλ βειηηψζεσλ, ηελ πεξαηηέξσ ζπλεηζθνξά ζηελ ζεηηθή εηαηξηθή εηθφλα κε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο παξαδηδφκελσλ θαπζίκσλ. Σελ θαηαγξαθή/παξαθνινχζεζε ησλ δηαθνξψλ 

(ειιεηκκάησλ/πιενλαζκάησλ), ηελ κειέηε θαη απφθαζε δηαηήξεζεο/αμηνπνίεζεο ησλ  ηδηφθηεησλ δεμακελνπινίσλ. 

 Οξγαλωηηθή δνκή: ηελ κεγηζηνπνίεζε ηθαλνπνίεζεο θαη απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Ζ. ΖΜΑΝΣΗΚΑ  /  ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ  ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

ηηο 9 Μαξηίνπ 2016 ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ην ζρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ΔΚΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο απφ ηελ πξψηε. Ζ ζπγρψλεπζε 

γίλεηαη κε απνξξφθεζε ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ  ΑΔΔ κε βάζε ηνλ κε εκεξνκελία 31/12/2015 

Ηζνινγηζκφ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Απνξξνθνχκελεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1029 θαη 

ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993, φπσο ηζρχνπλ ζηνπο φξνπο, δηαηππψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη 

πγρσλεπφκελεο ππνβάιινληαη. Ζ ζπγρψλεπζε ζα γίλεη κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ππφ 

ζπγρψλεπζε εηαηξηψλ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ Μεηαζρεκαηηζκνχ  θαη ζα κεηαθεξζνχλ σο 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Απνξξνθψζαο κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Ζ νξηζηηθή απφθαζε επί ηεο σο άλσ 

ζθνπνχκελεο ζπγρψλεπζεο ζα ιεθζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ήηνη , ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ πγρσλεπφκελσλ 

εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ πγρψλεπζε ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα θαηά ην άξζξν 75 παξ 1 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ην «ΓΔΜΖ») ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηε πγρψλεπζε.      

                                                                   Αζήλα, 20 Απξηιίνπ  2016 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                       Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                            

                               

 

            E. TΟΣΟΡΟ                                                                                            Π. ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ  


