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Βάθης,

Γάζελα,
Γεωργοπούλου,



Μήνυμα Προέδρου
και Διευθ. Συμβούλου

εταιρεία μας φέτος κλείνει έναν 30ετή κύκλο ζωής, τριάντα χρόνια 
προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης στον 

τομέα των έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε αυτήν την διαδρομή πάνω από 2.500 εργαζόμενοι πέρασαν από την 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ συνεισφέροντας στις επιτυχίες της, αποκομίζοντας ταυτόχρονα 
προσωπική γνώση, εμπειρία και, το σπουδαιότερο, ικανοποίηση.  Αρκετοί 
έφυγαν, για να εργασθούν αλλού ή για να δημιουργήσουν δικές τους 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.  Αυτό όμως αποτελεί τη συνεισφορά που μια 
εταιρεία της φύσης και του μεγέθους μας οφείλει να αποδίδει στην κοινωνία 
μας.

Στο τεύχος ΕΞΑΝΤΑΣ που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε ένα σύντομο 
αφιέρωμα στην ιστορία μας.  Είναι χρήσιμο οι «παλιοί» να θυμούνται και οι 
«νέοι» να μαθαίνουν πώς φθάσαμε έως εδώ.

Βεβαίως, όλοι εμείς, που σήμερα απαρτίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, επωμιζόμαστε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για 
να συνεχίσει την πορεία της και στα επόμενα 30 χρόνια.

Γιάννης Φωτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Διαμαντής Λέντσιος
Πρόεδρος ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Κλείνοντας, σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά στα 
παιδιά σας και στα εγγόνια σας.

Η
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Αφιέρωμα

“30 Χρόνια 
Επιτυχίες”



Αφιέρωμα

ΧΡΟΝΙΑ30
ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Τα ΕΛΔΑ αποφάσισαν να ιδρύσουν θυγατρική εταιρεία 
για να αναλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης του έργου.
Μετά από διεθνή διαγωνισμό, όπου κλήθηκαν και 
ανταποκρίθηκαν οι μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες 
παγκοσμίως, προκρίθηκε ο ιταλικός κλάδος της Foster 
Wheeler (FWI).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα Ελληνικά 
Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) αποφάσισαν την 
αναβάθμιση και επέκταση του κρατικού διυλιστηρίου 
στον Ασπρόπυργο με τη δημιουργία νέων μονάδων και 
τον εκσυγχρονισμό των   παλιών - ένα πολύπλοκο και 
μεγάλο έργο με ύψος επένδυσης 0,5 δις δολαρίων.

 

Από τα ΕΛΔΑ & την 
FWI γεννήθηκε η 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

της δημιουργίας αυτού του σχήματος αποτελούσε η ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
υλοποίησης βιομηχανικών έργων στην Ελλάδα, τομέας που μέχρι τότε εξαρτιόταν 100% 

από το εξωτερικό.

Η παροχή σε εγχώρια βάση, για πρώτη φορά στη βιομηχανική ιστορία της χώρας, υπηρεσιών 
διαχείρισης και συντονισμού όλων των φάσεων υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου 
υποδομής.

Η μεγιστοποίηση της χρήσης ελληνικού εξοπλισμού και υλικών.

Η μεγιστοποίηση της χρήσης του τεχνικού δυναμικού της χώρας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ:

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε τη διοίκηση και διαχείριση ενός τεράστιου για τα δεδομένα της εποχής έργου, 
που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στο έργο αυτό έλαβε μέρος ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού 
κατασκευαστικού κλάδου (ΒΙΟΚΑΤ, ELME, ΒΙΕΧ κλπ) και συμμετείχαν μεγάλες Διεθνείς Εταιρείες του 
χώρου όπως η Snamprogetti, η Technicas Reunidas, η Mannesmann, η Foster Wheeler Italiana κ.α.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΔΑ, Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΤΑ ΕΛΔΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΔΑ ΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ.



Λίγα  λ ό γ ι α . . .  

"Ζήσαμε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις της εποχής 
μας... Οι πρώτοι Η/Υ 
άλλαξαν ριζικά τους 

ρυθμούς δουλειάς μας 
και βελτίωσαν ακόμη 
περισσότερο τις 
επιδόσεις μας"

"Οι δυσκολίες μας 
έδεσαν. Νοιώσαμε 

οικογένεια.Θέλαμε να 
κάνουμε παρέα στον 
ελεύθερο χρόνο μας. 
Πηγαίναμε εκδρομές 
και παίζαμε μπάσκετ"

Πρωτάθλημα 
Επιχειρήσεων

Γ. Παύλου   
Γ. Ντούρας
Γ. Στεφανίδης
Α. Φαντάκη 
Β. Σκουλάκη
Γ. Πούλιος
Κ. Κρητικός 
Κ. Βάθης
Σ. Κεράνης 

 

“Πιάσαμε δουλειά 
σε πρόχειρες 
εγκαταστάσεις, 

πρακτικά μέσα στον 
ίδιο χώρο που 
αναπτυσσόταν 

το έργο"

"Το περίεργο ήταν ότι δε 
μας δυσαρεστούσε 

καθόλου ο 
εκκωφαντικός θόρυβος 
από τον Turbo Genera-
tor - 10 μέτρα έξω από 
το παράθυρο του 
Project Control"

"Η αίσθηση 
δημιουργίας ήταν 

μοναδική: σχεδιάζαμε 
στο χαρτί, ελέγχαμε και 
επιβεβαιώναμε στο 

τρισδιάστατο μοντέλο 
και βγαίναμε έξω να 

φτιάξουμε..."

Οι  “ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΔΕΣ”

θυμούνται...

Λίγα  λ ό γ ι α . . .  Λίγα  λ ό γ ι α . . .  

1984

1989
3η Θέση

Πρώτη εκδρομή 
της ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Κατασκευή 
Τρισδιάστατου 
μοντέλου

1989-1992



Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στα 30 χρόνια συνεχούς 
ανάπτυξής της: έχει απασχολήσει πάνω 
από 2500 τεχνικούς, έχει αποτελέσει 
πυλώνα της βιομηχανικής ανάπτυξης 
της χώρας και  κατέχει ηγετική θέση στον 
χώρο της, ειδικότερα στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, με πρόσφατη μεγάλη 
επιτυχία τη συμβολή της στο έργο του 
διαδριατικού αγωγού TAP.
 

Το 1987 η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διευρύνει το αντικείμενο 
δραστηριοτήτων της στον τομέα του φυσικού αερίου με 
την απόκτηση τεχνογνωσίας από την εταιρεία 
λειτουργίας φυσικού αερίου της Δανίας DONG. Η 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε το σχεδιασμό, τη διοίκηση και την 
υλοποίηση του επόμενου μεγάλου έργου υποδομής: Η 
εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα - ενός έργου 
που αλλάζει την ενεργειακή φιλοσοφία της χώρας - είναι 
γεγονός. Κατασκευάστηκαν αγωγοί μήκους πάνω από 
2.000 χιλιόμετρα, εγκαταστάθηκαν σταθμοί ρύθμισης και 
μέτρησης και δημιουργήθηκε ο τερματικός σταθμός 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα.

Από το 1998, με τη δημιουργία του ομίλου των εταιρειών 
των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.), η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανήκει 
στον μεγαλύτερο ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο της 
Ελλάδος.

παρέχοντας μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών (μελέτες 
βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού, διοίκηση έργων, 
επίβλεψη κατασκευής, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.ά.).

Δραστηριοποιείται διεθνώς, 

Διαμορφώνει τα ενεργειακά δρώμενα της χώρας και

Υποστηρίζει τα επενδυτικά προγράμματα των ΕΛ.ΠΕ.

01

02

03

04

05

06

07

Φωτογραφίες:

01. Προβλήτα Εκφόρτωσης Αργού Πετρελαίου Πάχης Μεγάρων
02. Έργο Αγωγού Φυσικού Αερίου 
03. Μονάδα Πολυπροπυλενίου Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης 
04. Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Νέας Μεσημβρίας
05. Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Θίσβη Βοιωτίας 
06. Γενική άποψη Διυλιστηρίου Ελευσίνας
07. Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα 

Αφιέρωμα

Ως ανεξάρτητος φορέας, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ:



ΕΞΑΝΤΑΣ08
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ KPIs

Το οργανωμένο αυτό Σύστημα αποτελείται από 
61Δείκτες (KPIs), ομαδοποιημένους ανά 
Διεύθυνση.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρακολου-
θούνται από τη Διευθυντική Ομάδα κάθε μήνα, 
ώστε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις έγκαιρα.
 

Δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σύστημα παρα-
κολούθησης συγκεκριμένων, επιλεγμένων 
δεικτών απόδοσης (KPIs) για την εταιρεία. 

Προσδιορίστηκαν οι Υπεύθυνοι μέτρησης 
και παρακολούθησης των δεικτών αυτών 
και τέθηκαν ετήσιοι και περιοδικοί Στόχοι. 

Οι Δείκτες περιγράφονται σε «Φύλλα 
Εργασίας Δείκτη», με πληροφορίες για τον 
τρόπο υπολογισμού τους, τη συχνότητα 
μέτρησής τους και τον  Υπεύθυνο 
μέτρησης και παρακολούθησής τους.
 

Στo πλαίσιο του 
Προγράμματος 
Μετασχηματισμού 
ΕΞΑΝΤΑΣ 61 Δείκτες (KPIs)

Αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε 
εξαρτάται από τον στόχο μας.
Διαφορετικοί στόχοι απαιτούν διαφο-
ρετικά KPIs.



Ό,τι μετριέται … επιτυγχάνεται!

Με ένα τέτοιο ζωντανό και δυναμικό σύστημα μπορούμε να:

τη θέση μας στην Αγορά 
και τον Ανταγωνισμό

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ

τις επιδόσεις μας με 
στόχο την Αριστεία 

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΤΙ:   Στο συνολικό σύστημα δεικτών ενσωματώθηκε και φύλλο αποτύπωσης 
των δεικτών που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στα έργα ΕΞΑΝΤΑΣ από τις ομάδες εργασίας και τους 
υπεύθυνους υλοποιήσης. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι δείκτες παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση. 
 

ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ
τα δυνατά μας σημεία και 

επενδύουμε σε αυτά

Αξίζει να τονιστεί ότι πλέον μετρώνται μεγέθη που 
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας ως 
ζωντανό οργανισμό. Πέραν δηλαδή των Δεικτών 
που παραδοσιακά παρακολουθούνται σε κάθε 
εταιρεία, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μετρά και παρακολουθεί πια 
και τομείς όπως:

Η Ανάπτυξη προσωπικού (Δείκτες Τεχνογνωσίας, 
Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). 

Η Ποιότητα των εργασιών (Ποσοστό 
Ελεγχόμενων Εγγράφων, Επιθεωρήσεις σε έργα, 
εργοτάξια και διαδικασίες)  
Η Υγιεινή, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον 
(Συμβάντα ΥΑΠ στα Εργοτάξια και στα Κεντρικά 
Γραφεία, Απώλεια Εργατοημερών)

ΕΞΑΝΤΑΣ
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αντικειμενικά την πορεία και την 
επίτευξη των στόχων μας

ΜΕΤΡΑΜΕ



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ

Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic 
Pipeline - TAP)/ Δημόσια Διαβούλευση

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, τηρώντας πλήρως τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (ΕΤΑΑ), πλέον της ελληνικής 
νομοθεσίας, διεκπεραίωσε επιτυχώς τη δημόσια διαβούλευση και 
κοινωνικοοικονομική μελέτη της κύριας φάσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
και Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του αγωγού ΤΑP. 

Αυτή η διαδικασία συμμετοχής του κοινού 
στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του έργου 
είναι πρωτοποριακή τακτική για την 
Ελλάδα, η οποία όμως αποτελεί βέλτιστη 
διεθνή πρακτική. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 60 
συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες και ομάδες 
ειδικού ενδιαφέροντος κατά μήκος της όδευσης του 
και πλησίον των συνοδών εγκαταστάσεων του 
αγωγού  έργου  (σταθμοί  συμπίεσης,  βαλβιδοστά-
σια, εγκαταστάσεις εργοταξίων κλπ).

Μέσω αυτών των συναντήσεων: α) ενημερώθηκαν 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε τοπικό επίπεδο για το 
Έργο, β) υποβλήθηκαν ερωτήσεις, γ) εκφράστηκαν 
οι προβληματισμοί, αλλά και δ) αντλήθηκαν 
πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στην  περιοχή 
μελέτης του Έργου, οι οποίες ήταν σημαντικές για 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων και την ανάπτυξη 
των μέτρων αντιμετώπισης.

 

αξιολογούμε
τους
προβληματισμούς

πάντα δίπλα 
στις 
τοπικές κοινωνίες

αναδεικνύουμε 
τα οφέλη 

εξετάζουμε όλες 
τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους

Δραστηριότητες10
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Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό

Υποστηρικτικό προσωπικό

Δόθηκε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και υγεία 
της ομάδας, όπως απαιτεί η πολιτική του TAP και η 
πάγια τακτική των εταιρείων του Ομίλου ΕΛΠΕ.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΤΙ:  η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης συνεχίζεται με το  
δεύτερο κύκλο ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

3
αναλυτές 
δεδομένων

3
μεταφραστές

4
μηχανικοί 
χάραξης

2 8
περιβαλλοντολόγοι

TAP

κοινωνιολόγοι

2
νοσοκόμες

7
οδηγοί
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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

«Επέκταση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη 
Ρεβυθούσα».

Μετά από σχετικό διεθνή διαγωνισμό, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
αξιοποιώντας την εμπειρία από την πρώτη φάση της 
κατασκευής του σταθμού που ήταν προϋπόθεση της 
συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, ξεκινάει 
άμεσα τον έλεγχο μελετών και επίβλεψη κατασκευής της 
τρίτης δεξαμενής ΥΦΑ (95.000 m3).

Το έργο θα εκτελεστεί σε σύμπραξη με τις εταιρείες ΑΔΚ και 
C&M, γεγονός που μεγιστοποιεί την Ελληνική συμμετοχή 
στο έργο και θέτει τις βάσεις για συνέργεια με τις λοιπές 
εταιρείες του κλάδου μας με κατεύθυνση εφ’ εξής τα έργα 
εξωτερικού.

Πιστοποίηση των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου 
στο Μαρούσι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 (για 
περιβαλλοντική διαχείριση) και OHSAS 18001 (για την 
προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στην 
Εργασία).

Επιτήρηση και επαναπιστοποίηση των υφιστάμενων 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά ISO 
14001) και Προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία (κατά OHSAS 18001) των Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων Νότου (ΒΕΑ & ΒΕΕ).

Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
κατά ISO 9001 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 
Νότου (ΒΕΑ & ΒΕΕ).

Υποστηρίξαμε τα ΕΛ.ΠΕ. σε Πιστοποιήσεις και Επιτηρήσεις 
των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου και των 
Εγκαταστάσεων Νότου:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ...

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΞΙΖΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΕΡΓΟ:

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Δραστηριότητες12
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Στο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, 

Στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού 
τομέα επεξεργασίας αργού και φυσικού αερίου 
(downstream), 

Στις ευκαιρίες στον τομέα του εμπορίου και της 
υποδομής του υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στην ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης έγινε ανάλυση των προκλήσεων του μέλλοντος, 
του γεωπολιτικού ρίσκου,  και του νομικού πλαισίου για 
την παράκτια εξόρυξη.

O Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανά- 
πτυξης Β. Βοντίτσος  παραβρέθηκε 
στις 12-13 Ιουνίου στην Ανάβυσσο, 
για να παρακολουθήσει το συνέδριο 
του τομέα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου της Μεσογείου, «2013 Mediter-
ranean Oil & Gas Conference». 

Από 20 έως 21 Ιουνίου του 2013, 
πραγματοποιήθηκε το δεύτερο συνέ-
δριο για το φυσικό αέριο στην Κύπρο. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο 
συνέδριο αφορούσαν στις τελευταίες 
εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου, 
εστιάζοντας στα νέα δεδομένα λόγω 
των κοιτασμάτων που έχουν 
εντοπιστεί τόσο στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου 
όσο και του Ισραήλ. 

2nd Cyprus Natural Gas Conference

2013 Mediterranean Oil & Gas Conference

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ειδικότερα, τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν ήταν:

Η Μ. Γάζελα, από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης, εκπροσώπησε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε αυτό το 
συνέδριο.

Οι ομιλητές κάλυψαν θέματα που αφορούν:
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Οι τάσεις της ζήτησης και της προμήθειας στην 
παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου

Οι αλλαγές του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη

Οι πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη

Τα σχέδια για κατασκευή σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στην Κύπρο



ΤΑΞΙΔΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς του Ομάν ο 
Γ. Βαρούχας (Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης 
Δραστηριοτήτων) με τον Λ. Ζάμπα (Διευθυντή 
Έργων) πραγματοποίησαν στο Ομάν σειρά επαφών 
με εταιρείες οι οποίες αποτελούν εν δυνάμει πελάτες 
της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με την 
παρουσία και συμμετοχή του τοπικού αντιπρο- 
σώπου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο Ομάν.
Κατά τη διάρκεια των επαφών παρουσιάστηκαν οι 
δυνατότητες της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και επίβλεψης 
έργων σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με όλες τις 
κατηγορίες δυνητικών πελατών μας στο Ομάν, 
όπως εταιρείες:
1. Κατασκευαστικές 
2. EPC 
3. Διυλιστηριακές
4. Εμπορίας πετρελαίων 
5. Επενδυτικές του χώρου

Από τις συναντήσεις προέκυψε καλύτερη γνώση 
της αγοράς στο Ομάν.

Ομάν

Πραγματοποιήθηκαν δυο ταξίδια στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι και  
Abu Dhabi).

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Β. 
Βοντίτσος) συναντήθηκε με στελέχη 
σημαντικών εταιρειών του χώρου, όπως:

Εταιρεία κατασκευαστική 

Εταιρεία EPC σε έργα Ενέργειας, 
Πετροχημικών και Νερού,

Εταιρεία υπεύθυνη για την οργάνωση, 
ανάθεση και παρακολούθηση έργων 
δικτύων διανομής ρεύματος και νερού 
στο Άμπου Ντάμπι και

Εμπορική εταιρεία με κατάλληλες 
επαφές.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΤΙ:   υπογρά-
φηκε η συμφωνία με τοπικό αντιπρόσωπο 
στην περιοχή.

Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα

Συμφωνήθηκε πρόγραμμα δράσεων της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ και του τοπικού αντιπροσώ-
που μας,  ώστε να εντοπιστούν οι νέες 
ευκαιρίες και να προετοιμαστεί η κοινή 
συμμετοχή των εταιρειών σε προσφορές.

Δραστηριότητες14
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Η προσπάθεια διείσδυσης στην αγορά της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έφερε για άλλη μία 

φορά αποτέλεσμα. Μετά την ανάληψη του έργου 

στη Σερβία στις αρχές του έτους, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

ανέλαβε το έργο «PREPARATION OF DESIGN & 

ENGINEERING DOCUMENTATION FOR CDU ENVI-

RONMENTAL & EFFICIENCY IMPROVEMENT IN 

RIJEKA OIL REFINERY» στην Κροατία. Πρόκειται για 

μια μελέτη αναβάθμισης της μονάδας 

Απόσταξης Αργού Πετρελαίου (CDU) του 

διυλιστηρίου στην Κροατία (INA/ Rijeka), με 

σκοπό την μείωση εκπομπών SΟx στην 

ατμόσφαιρα και την αύξηση ανάκτησης LPG. Η 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει ολοκληρώσει τον αρχικό 

σχεδιασμό (Conceptual Design) της 

αναβαθμισμένης λειτουργίας της CDU, εκπονεί το 

Βασικό Σχεδιασμό και έπεται ο Λεπτομερής 

σχεδιασμός της προτεινόμενης λειτουργίας. Η 

ανάληψη του έργου έγινε στις 15 Ιουλίου 2013 

και η διάρκειά του είναι εννέα περίπου μήνες. 

Αναπτυσσόμαστε 
Διεθνώς
ΑΑ
Δ
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INA-Κροατία

Στο πλαίσιο προσέγγισης της αγοράς 

της Τουρκίας, υπεγράφη συμφωνία 

μεταξύ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και τουρκικής 

εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται 

στον τομέα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. Η εν λόγω εταιρεία είναι 

κατασκευαστική και διαθέτει μικρό 

μελετητικό τμήμα. Η συνεργασία 

αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη 

διείσδυση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στην 

τουρκική αγορά.

Συμφωνία για 
δραστηριοποίηση 
στην Τουρκία



ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Γραφεία 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ: 
Ελ. Βενιζέλου 
284, Καλλιθέα,  
Αθήνα 

Αγορά Ενέργειας16

H Statoil ανέθεσε την μελέτη σκοπιμότητας για 
την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Mongstad, 
παραγωγικότητας 203,000-b/cd.
H αναβάθμιση του διυλιστηρίου περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση νέας μονάδας απόσταξης 
κενού και καινούριες μονάδες αποθείωσης 
ντίζελ.
Ο στόχος της αναβάθμισης του διυλιστηρίου 
είναι να αποκτήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας 
διαφορετικών ποιοτήτων αργού πετρελαίου και 
να  αυξήσει  την  παραγωγή ντίζελ, συμπεριλαμ-
βανομένου του ντίζελ με πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα θείου.
Ο καθορισμός της τεχνολογίας και του κόστους 
για την αναβάθμιση αναμένεται  μέχρι το τέλος 
του χρόνου.
Το διυλιστήριο ανήκει στην Mongstad Refining 
της οποίας  το 79% του μετοχικού κεφαλαίου 
κατέχει  η Statoil και το υπόλοιπο η Shell.

Η ΤΟΤΑL σχεδιάζει να επενδύσει 1 δις ευρώ για την 
αναβάθμιση του διυλιστηριακού και πετροχημικού 
συγκροτήματός της στην Αμβέρσα, με στόχο να 
αυξήσει την δυναμικότητά του στα 338,000-b/cd.
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την κατασκευή μίας νέας 
μονάδας  απασφάλτωσης και υδρογονοπυρόλυσης 
χαμηλής πίεσης, η οποία θα αυξήσει την παραγωγή 
αποθειωμένου  ντίζελ και ντίζελ θέρμανσης πολύ 
χαμηλού θείου από μαζούτ.
Οι εργασίες αναβάθμισης και η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αναμένονται στις αρχές του 2016.
Επίσης, η Total σχεδιάζει να προσθέσει μία μονάδα 
μετατροπής των αέριων καυσίμων του διυλιστηρίου 
για την τροφοδοσία πετροχημικών, αντικαθιστώντας 
την νάφθα. Το έργο αυτό αναμένεται να αυξήσει  τη 
λειτουργικότητα του συγκροτήματος μέσω της 
σύνδεσης των μονάδων διύλισης με αυτές των 
πετροχημικών.
Η Τotal θα τερματίσει τη λειτουργία της μικρότερης και 
παλαιότερης μονάδας ατμόλυσης στην Αμβέρσα, η 
οποία ήδη βρίσκεται εκτός λειτουργίας, καθώς και της 
μικρότερης και παλαιότερης γραμμής παραγωγής 
πολυαιθυλενίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟ 01/07 ΜΕΧΡΙ 30/09/2013

Αριθμός Προσφορών: 14
Συνολικού ύψους: 19.700.000 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 

Αριθμός Συμβάσεων: 7
Συνολικού ύψους: 1.600.000 € 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ 

Η TOTAL θα προσθέσει μία νέα μονάδα 
υδρογονοπυρόλυσης στην Αμβέρσα

Μελέτη αναβάθμισης του διυλιστηρίου 
Μongstad

TOTAL STATOIL


