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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές της μητρικής

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών ΑΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD) ενώ οι διεθνείς εκδόσεις ομολόγων

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το 2020, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €5,8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €333 εκατ.. Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (47%) και το Ταμείο

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (8,5%) και ιδιώτες (9%) επενδυτές.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε

Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 344 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου,

βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει δραστηριότητες στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω δικτύου άνω των 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία,

Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το

50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% των πωλήσεων.

Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 80 MW σε λειτουργία το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 300 MW έπειτα από την

ολοκλήρωση του Φ/Β έργου στην Κοζάνη και περισσότερα από 1.700 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο έρευνας σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με

κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως οι Total, ExxonMobil, Repsol, Edison και Energean.

Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 840

MW, ενώ έχει παρουσία και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην προμήθεια και διανομή ΦΑ μέσω της συμμετοχής του κατά 35% στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΠΑ. Η εταιρεία διανομής ΦΑ ΔΕΠΑ Υποδομών βρίσκεται σε διαδικασία

πώλησης, μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία.



Η Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, η οποία από το 2003 μέχρι και σήμερα, αναπτύσσει και λειτουργεί με

υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική που αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά έργα: το

Μεταλλείο Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, το Μεταλλείο Ολυμπιάδας και τέλος, το Έργο Σκουριών. Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός έχει

επενδύσει περισσότερα από $1 δισ. στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περί τους 1.600 εργαζόμενους. Από το 2012,

λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation.

Το 2021 σηματοδότησε μία νέα αρχή για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός. Η υπογραφή της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει πρόσθετες

επενδύσεις $1,9 δισ. και ακόμα μεγαλύτερα, πολύπλευρα οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

γύρισαν σελίδα με την προοπτική να καταστήσουν την Ελλάδα κορυφαία χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.



Moussas & Partners is a multidisciplinary law practice that assists its clients on a broad spectrum of legal subjects and consistently delivers responsive and appropriate solutions.

Our highly-qualified team advises on a broad range of legal matters including: Corporate & M&A/Commercial, Compliance, Regulatory (including Licenses and Permits), Public

Procurement, Projects & Energy, Litigation & Arbitration, Finance & Capital Markets, Competition, Data Protection, Land & Real Estate.

Our regular clients include international and domestic corporations, listed and non-listed, that we advise on all aspects of their activities and business affairs.

We seek to deliver quality legal services pursuant to our clients’ goals that are tailored to their context and economic environment.

Our team has extensive expertise in managing cutting-edge and complex transactions and in operating in contractual and contentious fields whenever an in-depth knowledge of

both Greek and foreign legal systems is required.



Η Δικηγορική Εταιρεία «Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (VDI LAW FIRM) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 από τον Βασίλειο Δ. Οικονομίδη και από τότε προσφέρει

νομικές υπηρεσίες έχοντας εξελιχθεί σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη “boutique” δικηγορική εταιρεία υψηλού επιπέδου.

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου όπως το Εταιρικό Δίκαιο, την Επίλυση Διαφορών, τις Εμπορικές Συμβάσεις, τα Ακίνητα, τον

Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων, την Διανοητική Ιδιοκτησία και το Φορολογικό Δίκαιο συνδυάζοντας τη νομική παράδοση και πείρα δεκαετιών με την ευελιξία και κατανόηση

των σύγχρονων προκλήσεων στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η επιστημονική κατάρτιση των μελών μας, η αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των νομικών

ζητημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε υπόθεσης, με στόχο και αποτέλεσμα οι επαγγελματικές συνεργασίες μας να χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και

αμοιβαία εμπιστοσύνη.


