
































Eφαρμογές ψηφιοποίησης εργασιών, αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης 

δεδομένων για λήψη αποφάσεων, πληροφόρηση της διοίκησης και 

συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Βασικοί Στόχοι – Προσδοκώμενα Οφέλη

Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των διυλιστηρίων και βελτιστοποίηση της 

αλυσίδας αξίας με δυνατότητα εποπτικής παρακολούθησης

Βελτίωση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού, μείωση κόστους συντήρησης

Αύξηση ασφάλειας και ψηφιοποίηση των εργασιών, σύγχρονα εργαλεία για το 

προσωπικό

Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας προς τους πελάτες, καλύτερη διαχείριση 

θεμάτων πελατών, διαδραστικότητα με σύγχρονα μέσα, εμβάθυνση της 

σχέσης και αύξηση των πωλήσεων

Υποστήριξη του προγράμματος πιστότητας, παροχή προσωποιημένων 

υπηρεσιών, καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων

Απλοποίηση διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας, διαχείριση 

εγγράφων και αρχείων, με κοινό και ασφαλή τρόπο για όλο τον Όμιλο

Αξιοποίηση δεδομένων από όλο το φάσμα του Ομίλου κατά τη λήψη των 

αποφάσεων

€ 23-33 M

€ 2-3 M

€ 3-5 M

Υλοποίηση προγράμματος πιστότητας και νέων εφαρμογών για τους πελάτες, 

δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών, εισαγωγή διαδραστικών 

οθονών στα πρατήρια

Υλοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων πρατηρίων και 

πελατών

Προηγμένα εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, εμβάθυνσης 

συνεργασίας, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών

Ψηφιοποίηση διαχείρισης παγίων, προληπτική συντήρηση με βάση δεδομένα 

πραγματικού χρόνου

Ενδυνάμωση προσωπικού με ψηφιακά μέσα, εφαρμογές προγραμματισμού και 

παρακολούθησης εργασιών, ενίσχυση ασφάλειας

Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της αλυσίδας αξίας υδρογονανθράκων

Περιγραφή Δράσεων Αρχική Εκτίμηση Ετήσιου 

Οικονομικού Οφέλους

Τυποποίηση διαδικασιών και αύξηση αποδοτικότητας

Γνώση με βάση δεδομένα πραγματικού χρόνου

Σύστημα διαχείρισης εγγράφων, εργαλεία συνεργασίας και διαχείρισης 



Φάση 1
Οργάνωση και υλοποίηση υποδομής 

προγράμματος

Φάση 2
Υλοποίηση δράσεων υψηλής προτεραιότητας

Φάση 3
Επέκταση σε πλήρη κλίμακα

Πρώτοι 6 Μήνες Επόμενοι 18 Μήνες 3-5 Χρόνια

• Ορισμός ομάδας υλοποίησης του 

προγράμματος μετασχηματισμού

• Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός των 

μελλοντικών διαδικασιών

• Υλοποίηση quick wins και πιλοτικών 
έργων

• Σχεδιασμός διαχείρισης αλλαγής και 
έναρξη δράσεων

• Υλοποίηση προαπαιτούμενων για τις 

δράσεις υψηλής προτεραιότητας

• Υλοποίηση δράσεων υψηλής 

προτεραιότητας (μεγάλου 

προσδοκώμενου οφέλους), σε 

συγκεκριμένο εύρος (π.χ. σε ένα 

διυλιστήριο)

• Υλοποίηση του πλάνου σε πλήρη 

κλίμακα

• Έμφαση στην περαιτέρω επικοινωνία 

μεταξύ των νέων εφαρμογών και την 

αξιοποίηση των συνολικών δυνατοτήτων

• Έμφαση στην αξιοποίηση των 

δεδομένων
















