


Δπηζθφπεζε επηρείξεζεο: Hill International

Ιδξχζεθε ηο1976

Δηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέας ΤόρκηςNYSE (HIL), κε ηα 

θεληξηθά ηεο γξαθεία ζηε Philadelphia, USA

Παξέρεη ππεξεζίεο ζ’ φιν ηνλ θφζκν ζηνλ ηνκέα ηεο Διατείριζης 

Έργων

3.350 Επαγγελμαηίες φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε 50 γξαθεία παγθνζκίσο 

>$500 εκαηομ. ζε έζνδα

Η κεγαιχηεξε εηαηξεία Αλεμάξηεησλ πκβνχισλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ ζηηο 

ΗΠΑ ζχκθσλα κε ην Engineering News-Record [ENR]

Καηαηάρζεθε σο ν θνξπθαίνο Γηαρεηξηζηήο Έξγσλ ζηνλ Κφζκν ζχκθσλα 

κε ην Building Design Magazine

Δίλαη κέινο Green Building Council ηων ΗΠΑ [USGBC] 

ISO Certified [ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004 / BS OHSAS 

18001:2007 / ISO/IEC 27001:2005]

Βνεζάεη ηνπο Πειάηεο ηεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ νινθιήξσζε κεξηθψλ 

απφ ηα πην γλσζηά παγθνζκίσο έξγα ππνδνκψλ θαη κηθηήο ρξήζεο



Hill International: Παγκόζμια παροσζία

 Παγκόζμια παροσζία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο

 Σα Κεληξηθά Γξαθεία PM International Operations βξίζθνληαη ζηελ Αθήνα.

 ηελ Διιάδα απαζρνινχληαη 75 άηνκα (πξνζσπηθφ πνπ απμάλεηαη ξαγδαία ηα 

ηειεπηαία 2 έηε).

Hill International World Office Locations map



Hill International: Σομείς και σπηρεζίες

 Πξνζθέξνπκε κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ απφ ην Α έσο ην Ω δει. απφ ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ Πειάηε. Απηφ καο επηηξέπεη λα είλαη 

είκαζηε έλαο πνιχηηκνο εηαίξνο ζε έλα επελδπηηθφ φρεκα.

 Σα θεληξηθά γξαθεία ησλ δηεζλψλ ππεξεζηψλ καο ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, 

έρνπλ έδξα ηελ Αζήλα.

Program Management

Project Management

Construction Management

Project Management Oversight

Troubled Project Turnaround 

Staff Augmentation

PLA Consulting

Commissioning

Estimating and Cost 

Management

Labor Compliance Management

Facilities Management

Integrated Management System

OUR SERVICES



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΑΓΚΟΜΙΩ



Palm Jumeirah | UAE

Location: Dubai, UAE

Service: Program Management

Project Value: Confidential

Hill provided full range of project management 

services for the design and construction of this 

artificial island in the Arabian Gulf near the city of 

Dubai. The trunk provides entertainment, 

shopping, dining to guests, visitors and residents 

of the nine hotels and residential facilities in 

twenty multi-family apartment buildings of 10 to 

12 occupied floors. 

The palm fronts are dedicated to up-scale 

housing numbering approximately 2,000 

individual family residences with a private beach. 

The breakwater crescent island, which protects 

the palm island from the extreme effects of the 

open sea, is dedicated to forty hotels of 400 units 

each together with restaurants, shops and 

entertainment facilities.



Grand Egyptian Museum | Egypt

Location: Cairo, Egypt

Service: Program Management

Project Value: Confidential

Hill International is providing project 

management services during the design and 

construction of the Grand Egyptian Museum. 

The Grand Egyptian Museum will be the largest 

and most important Pharaonic museum in the 

world, the largest museum in Egypt, and one of 

the leading scientific, historical and 

archaeological study centers on the globe. 

The museum will cover 3,500 years of ancient 

Egyptian history and house more than 100,000 

artifacts.



World Trade Center Reconstruction | USA

Location: New, York, USA

Service: Program Management/Project Controls

Project Value: € 6.000.000.000

The World Trade Center site is a 16-acre section 

of downtown Manhattan surrounded on either 

side by Church, Vesey and West streets. The 

Downtown Restoration Program involves 

redevelopment of the facilities at the World Trade 

Center site. 

Hill has been retained by the Port Authority to 

provide program management services for this 

complex and highly visible capital program 

including scheduling, estimating, cost modeling, 

budgeting and cost controls for each of the 

capital projects. 

In addition, Hill is providing, as needed, design 

reviews, value engineering and constructability 

studies.



Doha Metro | Qatar

Location: Doha, Qatar

Service: Program Management

Project Value: Confidential

Hill is providing project management services in 

connection with the construction of Qatar 

Railways Company’s Green Line, one of the four 

lines of the new Doha Metro transit system. 

Total underground length of the line is 

approximately 15 kilometers.



Kashagan Development | Kazakhstan

Kazmuniagaz / PSA

SERVICES

Strategic Advisory Services / Management 

Consulting

Hill has been engaged by the Republic of 

Kazakhstan since 2007, in a continuing expert 

consulting role to support it in its dealings with 

the Consortium Contractor, on the Kashagan Oil 

Field Development.

TOTAL CONTRACT VALUE

$ 187 Billion



Pluto LNG Project | Australia

Woodside Energy Ltd.

SERVICES

Project Management

Hill provided an independent review of the 

project schedules for the Pluto delivery team. 

Woodside’s Pluto LNG Project was the fastest 

developed LNG project, from discovery of the 

gas field in 2005 to first gas from the field in late 

2010 and first LNG in 2011.

TOTAL CONTRACT VALUE

$ 12 Billion

COMPLETION DATE

2011



Mina Abdulla and Mina Ahmadi Refineries / New Al-Zour Refinery Projects | 

Kuwait

Kuwait National Petroleum Company (KNPC)

SERVICES

Project Strategy Planning and Administration / 

Contract Advice / Claims Management / Cost 

and Project Controls / Interface Management

The Kuwait National Petroleum Company 

(KNPC) decided to undergo a major expansion 

plan through its two major projects: New Refinery 

Project (NRP) and Clean Fuel Project (CFP). Hill 

was employed on a framework contract to 

provide expert manpower for the new refinery 

and an existing refinery upgrade.

TOTAL CONTRACT VALUE

Confidential



ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ 

ΕΡΓΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Ελλάδα



Απνθξαηηθνπνίεζε Διιεληθνχ

Hill απνηέιεζε ζχκβνπιν ηνπ ΣΑΙΠΔΓ (Α’ Φάζε) 

ζηα αθφινπζα αληηθείκελα:

 Νέν πιαίζην αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ

 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ

 Σερληθή ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ

 Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ απνηίκεζε ηνπ 

αθηλήηνπ

 Πξνεηνηκαζία ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ

 Θέζπηζε ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ

 Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο

 πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ, ηνπ Γ 

ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θαη ζε άιιεο

 Yπνζηήξημε ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ζε άιια ηερληθά 

ζέκαηα



Αζηέξαο Βνπιηαγκέλεο

Η Hill απνηειεί χκβνπιν ηεο Jermyn Street Real 

Estate Fund L.P γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ ζηελ αλάπιαζε ηνπ 

Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο

Η νκάδα καο παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:

 Γηαρείξηζε έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη:

 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

 Γηαρείξηζε δηαδηθαζίαο ζπκβάζεσλ -

παξαγγειηψλ

 Γηαρείξηζε ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Αδεηνδφηεζε

 Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο

 Έιεγρν πξνφδνπ (θφζηνπο – ρξφλνπ) 

 Γηαρείξηζε θαη πηζηνπνίεζε LEED 

 Έιεγρν θαηαζθεπήο - επίβιεςε

 Τπνζηήξημε ζηελ Αλάπηπμε – ρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ



χκβνπινο Τπνζηήξημεο ηεο ΔΣΑΓ

Η Hill έρεη αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πκβνχινπ Γηαρείξηζεο ζε 7

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφ ηελ ΔΔ ζηηο 

πεξηνρέο:

 Παιηνχξη Υαιθηδηθήο

 Φαλάξη Ρνδφπεο

 Παξλαζζφο, Φζηψηηδα

 Αρίιιεην, Κέξθπξα

 πήιαηα Γηξνχ, Λαθσλία

 Λνπηξά Κατάθα, Ηιεία

Οη ππεξεζίεο μεθίλεζαλ ην Μάην 2014 θαη έρνπλ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα 2 έηε 



χκβνπινο ζηελ Παξάθηην Αηηηθφ Μέησπν Α.Δ.

Η HILL έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα πκβνχινπ γηα 

ην  έξγν: «Γηεξεχλεζε ηεο εθηθηφηεηαο –

ζθνπηκφηεηαο έξγσλ αλάπιαζεο ζε αθίλεηα 

ηδηνθηεζίαο ηεο Παξάθηην Αηηηθφ Μέησπν Α.Δ.» 

πνπ αθνξά 20 αθίλεηα ηεο εηαηξείαο ζηηο 

πεξηνρέο:

 Όξκνο  Φαιήξνπ

 Μαξίλα Φινίζβνπ

 Παιαηφ Φάιεξν

 Παξαιία Αιίκνπ

 Άγηνο Κνζκάο

 Αζηέξηα Γιπθάδαο

 Μηθξφ Καβνχξη

 Παξαιία Βάξθηδαο

 Παξαιία Λνκβάξδαο

 Grand Resort Λαγνλήζη

 Αιπθέο Αλαβχζζνπ



Τπεξεζίεο πκβνχινπ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.

Η Hill έρεη αλαιάβεη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα 

ηελ ΔΤΓΑΠ

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κέληξσλ Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ ζηελ Μεηακφξθσζε θαη ην Θξηάζην

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζσπνχ

 Σερληθή θαη νηθνλνκηθή κειέηε γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΔΤΓΑΠ



Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο ηνπ Τπ.ΤΜΔΓΙ

Η Hill έρεη αλαιάβεη ηα θαζήθνληα Δηδηθνχ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ Καηαζθεπήο Έξγσλ κε χκβαζε 

Παξαρψξεζεο Πεινπνλλήζνπ θαη Βνξείνπ 

Διιάδνο γηα ην Έξγν ηεο Οιπκπίαο Οδνχ: 

«Μειέηε, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδφηεζε, 

Δθκεηάιιεπζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε κε 

χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ  Απηνθηλεηoδξφκνπ  

Διεπζίλα – Κφξηλζνο – Πάηξα - Πχξγνο -

Σζαθψλα ». 



Αλεμάξηεηνο Μεραληθφο ΟΛΠ Α.Δ.

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη 

ζηελ Διιάδα θαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζηελ 

Δπξψπε. Δθηφο απφ ην φηη είλαη ην θέληξν 

επηθνηλσλίαο γηα ηα ειιεληθά λεζηά, είλαη ην πην 

πνιπζχρλαζην επηβαηηθφ ιηκάλη ζηελ Δπξψπε 

θαη ην ηξίην πην πνιπάζρνιν ζηνλ θφζκν

Η Hill έρεη αλαιάβεη ηα θαζήθνληα Αλεμάξηεηνπ 

Μεραληθνχ γηα ηηο Τπνρξεσηηθέο Δπελδχζεηο πνπ 

αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 293.783.800€ θαη 

αθνξνχλ ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ησλ 

νξηζηηθψλ κειεηψλ θαη επίβιεςεο ησλ έξγσλ 

πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά σο 

βαζηθφ θφκβν κεηαθνξψλ γηα ηελ Δπξψπε.   



Trans Adriatic Pipeline Project (TAP)

Η Hill έρεη αλαιάβεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ TECHNIPETROL Hellas Α.Δ (ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο Technip Α.Δ) γηα ην έξγν Trans 

Adriatic Pipeline (TAP).

Ο Trans Adriatic Pipeline (TAP) ζα κεηαθέξεη 

θπζηθφ αέξην απφ ην θνίηαζκα Shah Deniz ζηελ 

Καζπία ζάιαζζα πξνο ηελ Δπξψπε σο ζπλέρεηα 

ησλ αγσγψλ ηνπ Νφηηνπ Καπθάζνπ (SCPX) 

κεηαμχ Αδεξκπατηδάλ, Γεσξγίαο θαη ηνπ αγσγνχ 

ηεο Αλαηνιίαο (Trans Anatolian Pipeline -

TANAP) ζηελ Σνπξθία



ΕΛΛΑΔΑ – ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΛΗ



Δηζαγσγή

 Παξά ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο  ηα νξπθηά θαχζηκα εμαθνινπζνχλ 

λα απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο

 Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα αλεχξεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ 

 Δθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πνπ ελψ ήηαλ 

γλσζηά, ήηαλ κέρξη ζήκεξα κε αμηνπνηήζηκα, 

φπσο ην  ζρηζηνιηζηθφ αέξην. 

 Σα εζληθά θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ 

απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή λέα πεγή δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Η αμηνπνίεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε κηα ζπλνιηθφηεξε εζληθή 

ζηξαηεγηθή, κε θεληξηθφ ζηφρν ε Διιάδα λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

θφκβν



Παγθφζκηα απνζέκαηα ησλ 18 κεγαιχηεξσλ ρσξψλ

- παξαγσγψλ πδξνγνλαλζξάθσλ



Δπξσπατθή Έλσζε - Δλέξγεηα

Η Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή έλσζε, παξακέλεη επάισηε ζε 

πηζαλέο ελεξγεηαθέο θξίζεηο

 Δηζάγεη ην 53% ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεη.

 Δμαξηάηαη ελεξγεηαθά απφ ην αξγφ πεηξέιαην 

(ζρεδφλ 90%), ην Φπζηθφ αέξην (66%), ηα 

ζηεξεά θαχζηκα (42%) θαη ηα ππξεληθά 

θαχζηκα (40%).

 Οη εμσηεξηθέο ελεξγεηαθέο δαπάλεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ππεξβαίλνπλ ην 1 δηο επξψ 

εκεξεζίσο θαη ηα 400 δηο επξψ εηεζίσο.

 Δηζάγεη πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ 

αμίαο άλσ ησλ 300 δηο θάζε ρξφλν.

 Η δήηεζε ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα απμεζεί 

θαηά 27% έσο ην 2030.



Διιάδα – Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην

Η Διιάδα, παξνπζηάδεη κεγάιν έιιεηκα ζην 

ελεξγεηαθφ ηεο ηζνδχγην θαη θαηέρεη ηελ 

πςειφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.

Ειζάγει:

 ην 70% ηνπ πεηξειαίνπ 

 ην 60 έσο 65% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 

Ρσζία. 

 ην 99,9% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε πεηξέιαην

 θαη ζπλνιηθά πάλσ απφ ην 60% ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ (ν κέζνο φξνο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ. είλαη 53.2%), πνζνζηφ ην 

νπνίν βαίλεη απμαλφκελν



Διιάδα – Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πχιε

 Η πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε πεγή ηξνθνδνζίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

 Οη νδνί κεηαθνξάο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ 

ην ξίζθν, ε Διιάδα θαη Κχπξνο έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμνπλ θαζψο απνηεινχλ 

ππιψλεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή 



Διιάδα – Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πχιε

Η ΔΔ επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο ηεο Δπξψπεο κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ νδψλ δηέιεπζεο.

Η ζηξαηεγηθή απηή ζεσξεηηθά είλαη νξζή θαζψο 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο απφ ηελ κνλνπσιηαθή ηζρχ 

ηεο Ρσζίαο. Με άιια ιφγηα ε ζηξαηεγηθή απηή 

επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα επηθξαηήζνπλ 

ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ πξνο φθεινο 

ησλ θαηαλαισηψλ.

H Διιάδα απνηειεί επξσπατθή ελεξγεηαθή πχιε 

θαη ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ηεο εγρψξηαο θαη 

πεξηθεξεηαθήο αγνξάο ελέξγεηαο ηελ θαζηζηά 

ζεκαληηθή ρψξα πξννξηζκνχ, δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο λα εμειηρζεί ζε ελεξγεηαθφ θφκβν.



πκπεξάζκαηα

Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο λα θαηαζηεί ελεξγεηαθφο θφκβνο ηεο Δπξψπεο πξνρσξψληαο ζηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ projects, τωρίς όμως να προβεί ζε αποκλειζμούς άλλων 

ενεργειακών έργων.

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη νδψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη:

 ν Γηαδξηαηηθφο Αγσγφο (Trans Adriatic Pipeline-TAP) πνπ ζα κεηαθέξεη Αδέξηθν θπζηθφ αέξην ζηελ 

επξσπατθή αγνξά, 

 ε επέθηαζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Liquefied Natural Gas- LNG) ζηε 

Ρεβπζνχζα, 

 ε θαηαζθεπή ηνπ θάζεηνπ αγσγνχ IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) θαη 

 ε θαηαζθεπή πισηήο κνλάδαο LNG ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Η ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ έδσζε ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ IGB θαη ηεο πισηήο κνλάδαο LNG ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε

Παξάιιεια ε επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο εθκεηαιιεχζηκσλ θνηηαζκάησλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ζα ζπκβάιεη 

ζηε γεσπνιηηηθή θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο θαη ε ρψξα καο ζα εηζέιζεη ζε κηα λέα επνρή, κε 

απηά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο.



Εσταριζηώ !


