
Το 2018 αποτελεί αναμφισβήτητα 

μια χρονιά ορόσημο για τον ΔΕΣΦΑ. 

Πρόκειται για μια χρονιά στην οποία 

ο Διαχειριστής περνά σε μια νέα επο-

χή και εντάσσεται στην ομάδα των 

κορυφαίων της Ευρώπης. 

Το πέρασμα αυτό μας βρίσκει πιο 

ισχυρούς από ποτέ και έρχεται 

να επισφραγίσει τις προσπάθειες 

όλων μας που όλα αυτά τα χρόνια, 

λειτουργήσαμε και εργαστήκαμε 

αποτελεσματικά, θέτοντας τα θεμέλια 

για να γίνει ο ΔΕΣΦΑ ένας σύγχρο-

νος και εξωστρεφής Ευρωπαϊκός 

Διαχειριστής. 

Μια εταιρεία που θα διαθέτει την 

αυτοπεποίθηση και την τεχνογνωσία 

να διεκδικεί ρόλο στα μεγαλύτερα 

έργα στον κόσμο, όπως η συντή-

ρηση του ελληνικού τμήματος του 

αγωγού TAP που προσφάτως μας 

ανατέθηκε, δείχνοντας το δρόμο για 

την περαιτέρω επέκταση των δρα-

στηριοτήτων μας. Μια εταιρεία που 

με την ολοκλήρωση στρατηγικών 

υποδομών, όπως η 3η δεξαμενή 

του Τερματικού Σταθμού LNG της 

Ρεβυθούσας και τη διάνοιξη νέων 

δρόμων για το φυσικό αέριο στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα μπορεί 

να πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση 

του ενεργειακού χάρτη της ευρύτε-

ρης περιοχής.

Χτίζοντας πάνω στα γερά αυτά θεμέ-

λια και τις κατακτήσεις των τελευταί-

ων ετών, ο ΔΕΣΦΑ συμπράττει πλέον 

στρατηγικά με την κοινοπραξία της 

Senfluga, η οποία αποτελείται από 

τις κορυφαίες και τις πιο αξιόπιστες 

ευρωπαϊκές εταιρείες, την ιταλική 

Snam, τη Βελγική Fluxys και την ισπα-

νική Enagas. Μέσω της σύμπραξης 

αυτής, στοχεύουμε όλοι μαζί ακόμα 

πιο ψηλά, τόσο στις ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες, με τη διεύρυνση της 

εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, 

τη μεταφορά του φυσικού αερίου σε 

κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέ-

ρειας και την ανάδειξη καινοτόμων 

εφαρμογών χρήσης CNG, όσο και 

στην παροχή των εξαιρετικά υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών μας μακράν 

πέραν των ελληνικών συνόρων. 

Δημιουργώντας νέες διαδρομές για 

το φυσικό αέριο στα Βαλκάνια, με 

την κατασκευή του διασυνδετήριου 

αγωγού IGF και δρώντας ως στα-

θεροί αρωγοί της κατασκευής του 

Κάθετου Διαδρόμου από την Ελλάδα 

στην Ουκρανία και την Ουγγαρία και 

αντιστρόφως, συμβάλλουμε ουσια-

στικά στη διαφοροποίηση του ενερ-

γειακού εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, 

με αποκορύφωμα την πρόσφατη 

επιτυχημένη ολοκλήρωση του με-

γάλου έργου της 3ης Δεξαμενής 

Αποθήκευσης LNG του Τερματικού 

Σταθμού της Ρεβυθούσας, που μπαί-

νει άμεσα σε εμπορική λειτουργία, 

μετατρέπουμε τη Ρεβυθούσα σε 

πύλη εισόδου φυσικού αερίου για 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε με 

ποσοστό 7% στο νεοϊδρυθέν Ελ-

ληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, 

ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 

στενά και με αμείωτο ρυθμό με τον 

Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

με σκοπό τη δημιουργία ενός ελλη-

νικού κόμβου συναλλαγών φυσικού 

αερίου, «Gas Hub» και την οργά-

νωση της χονδρεμπορικής αγοράς 

στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καρπό της 
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«Ενωμένοι και ισχυροί 
σε μια νέα εποχή»
Άρθρο του Προεδρου κΆι διευθυνοντος 
ςυμβουλου δεςΦΆ, ς. νικΆ

αποτελεσματικής μας συνεργασίας 

αποτελεί η έναρξη λειτουργίας από 

1ης Ιουλίου 2018, του Βάθρου Εξι-

σορρόπησης (Balancing Platform), 

που συνιστά το πρώτο στάδιο για 

τη λειτουργία της χονδρεμπορικής 

αγοράς, ενώ προχωράμε δυναμικά 

και στα επόμενα βήματα για τη δη-

μιουργία ενός trading hub.

Είμαστε, λοιπόν προετοιμασμένοι 

και στρατηγικά τοποθετημένοι για το 

πέρασμά μας στη νέα αυτή εποχή με 

σιγουριά και αποφασιστικότητα. Με 

ανανεωμένη δυναμική, προχωράμε 

στην υλοποίηση του επενδυτικού 

μας προγράμματος, ύψους 330 

εκατ. ευρώ, με όραμα να φέρουμε 

τον ΔΕΣΦΑ ακόμα πιο ψηλά, εδραι-

ώνοντάς τον ως αδιαμφισβήτητο 

πρωταγωνιστή και διαμορφωτή των 

ενεργειακών εξελίξεων στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη, επιστρέφοντας 

σταθερά αξία στην Ελλάδα και την 

ελληνική οικονομία. 

Υπογραφή της 
συμφωνίας με 
την TAP AG  
για τη συντήρηση του 
ελληνικού τμήματος 
του αγωγού
..................................σελ. 5

Εγκαινιάστηκε  
η 3η δεξαμενή  
Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)  
..................................σελ. 2

Συμμετοχή 
του ΔΕΣΦΑ 
στο μετοχικό 
κεφάλαιο  
του νεοσύστατου 
Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας (ΕΧΕ) 
..................................σελ. 6
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ΤΑ ΝΕΑ ΤοΥ ΔΕΣΦΑ

Εγκαινιάστηκε η 3η δεξαμενή  
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) 
Μία από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές για την Ελλάδα και τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκινά τη λειτουργία της στον Τερματικό Σταθμό 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα.

Εργο ΤηΣ Β’ 
ΑΝΑΒΑθμιΣηΣ 
ΤοΥ ΤΕρμΑΤικοΥ 
ΣΤΑθμοΥ ΤηΣ 
ρΕΒΥθοΥΣΑΣ

Aρχικός προϋπολογισμός 
159 εκατ. ευρώ

Tρέχων προϋπολογισμός 
142,35 εκατ. ευρώ

Eκτίμηση κόστους 
135 εκατ. ευρώ

Συγχρηματοδότηση από πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα  
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 
35%

Δανειοδότηση του έργου από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
80 εκατ. ευρώ

Η τελετή εγκαινίων για την 3η δεξαμενή 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου έλαβε χώρα 

στις 22 Νοεμβρίου 2018, στον Τερματικό Σταθμό 

(ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας. Την εκδήλωση παρακο-

λούθησαν περισσότεροι από 300 καλεσμένοι οι 

οποίοι έφτασαν στο νησί της Ρεβυθούσας αφού 

μεταφέρθηκαν με ειδικά πλοιάρια στη τοποθεσία 

της δεξαμενής. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργος 

Σταθάκης και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γιώργος 

Μαρκοπουλιώτης. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον 

καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει ο Τερματικός 

Σταθμός ΥΦΑ ο οποίος αποτελεί ένα σπουδαίο 

ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα, αφού 

παρέχει ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, 

λειτουργική ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς και 

αυξημένη δυνατότητα κάλυψης αιχμιακών απαιτή-

σεων της αγοράς ΦΑ. Κατά τη διάρκεια της τελετής 

οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν ενημερω-

τικά βίντεο σχετικά με την εξέλιξη της κατασκευής 

του έργου και τους μελλοντικούς αναπτυξιακούς 

στόχους της εταιρείας. Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, τοπικής 
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αυτοδιοίκησης και πρεσβειών, Χρήστες και φορείς 

καθώς και στελέχη των τριών εταιρειών της κοι-

νοπραξίας Snam, Fluxys και Enagás, συνεργάτες 

του προγράμματος Poseidon Med II στο οποίο 

συμμετέχει και ο ΔΕΣΦΑ, στελέχη ναυτιλιακών 

εταιρειών και εργαζόμενοι του έργου.

Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ συγκαταλέγεται 

στους δεκατρείς (13) αντίστοιχους σταθ-

μούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, που 

λειτουργούν σήμερα σε όλο το χώρο της 

Μεσογείου και της Ευρώπης. Παράλληλα, 

προσφέρει σημαντικά οφέλη και στην οικονο-

μία της ευρύτερης περιοχής της Ρεβυθούσας, 

στην ανάπτυξη ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

στη στήριξη μεγάλου αριθμού μικρών και με-

σαίων επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων 

υπηρεσιών, όπως τα πλοιάρια και τα ferry boats 

που μεταφέρουν τους εργαζομένους και τους 

επισκέπτες του έργου ενώ σήμερα οι τοπικές 

κοινωνίες συγκαταλέγονται πλέον μεταξύ των 

καλύτερων συνεργατών του σημαντικού αυτού 

έργου το οποίο θα συμβάλλει καταλυτικά στην 

ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, οι εγκατα-

στάσεις σχεδιάστηκαν και λειτουργούν, σύμφωνα 

με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας 

τόσο για τους εργαζομένους στο νησί, όσο και για 

τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Η τεχνολο-

γία επεξεργασίας του υγροποιημένου φυσικού 

αερίου που χρησιμοποιείται είναι φιλική προς το 

περιβάλλον και τηρείται αυστηρά η Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η ξεχωριστή αυτή τελετή των εγκαινίων ολοκλη-

ρώθηκε με τις ευχαριστίες του Προέδρου & Διευ-

θύνοντα Σύμβουλου, κ. Σ. Νίκα, προς το σύνολο 

των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ που διαχρονικά 

εργάστηκαν με αφοσίωση γι’ αυτό το έργο και 

την απονομή τιμητικής πλακέτας στη γυναίκα ερ-

γαζόμενη στο πρόσωπο της Project Manager του 

έργου, κας Βασιλικής Παπαδοπούλου, Πολιτικού 

Μηχανικού. Η θεαματική εμβληματική πράξη 

τελέστηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, κ. Σ. Νίκα μαζί με τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθά-

κη, σε μια ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα που είχε 

κατασκευαστεί δίπλα ακριβώς από τη δεξαμενή.

ΣΤοιχΕιΑ ΤηΣ 3ηΣ ΔΕξΑμΕΝηΣ

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 95.000 m3

Διάμετρος: 80m και συνολικό ύψος: 40m

Η πιο σύγχρονη δεξαμενή τύπου πλήρους συγκράτησης

Αύξηση του συνολικού χώρου αποθήκευσης του Τερματικού σταθμού ΥΦΑ  
από τα 130.000 m3 στα 225.000 m3 (δηλ. κατά 73%)

Αύξηση εγγυημένης αδιάλειπτης δυναμικότητας αεριοποίησης από 1000μ3/ωρα,  
σε 1400 μ3/ώρα ΥΦΑ

Αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού 
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1 Λίγα λόγια για την εργασιακή σας εμπειρία σας σε έναν από 

τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κόμβους της Μεσογείου, 

τη Ρεβυθούσα.

Η αλήθεια είναι ότι άργησα να συνειδητοποιήσω τη σημασία του έργου 

από αυτήν την άποψη. Με είχε συνεπάρει το ίδιο το έργο και η «ενέργειά» 

του. Για μένα υπήρξε πραγματικά ένα σημείο συνάντησης, ένας  πραγμα-

τικός «κόμβος» ενέργειας προερχόμενης από πάρα πολλούς ανθρώπους, 

εταιρείες, οργανισμούς κλπ. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι τα έχουν αναλύσει 

άλλοι καλύτερα από μένα. 

2  Ποιες είναι οι δυσκολίες/προκλήσεις που αντιμετωπίσατε 

ως γυναίκα Project Manager στην εργασιακή σας καθη-

μερινότητα;

Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του 

έργου . Καμία όμως από αυτές δεν οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι γυναίκα 

ή είχα διαφορετική μεταχείριση ως γυναίκα. 

Αυτά τα πράγματα είναι και λίγο αμφίδρομα ξέρετε. Ποτέ δεν χρησιμοποί-

ησα το φύλο μου στις εργασιακές μου σχέσεις και αυτό γίνεται αντιληπτό 

και σεβαστό. Τα στερεότυπα για «ανδρικά» και «γυναικεία» χαρακτηριστικά 

και συμπεριφορές καταρρίπτονται στην πράξη. 

Δεν πετάω στα σύννεφα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα στο θέμα της 

ισότητας. Των εργαζομένων και γενικότερα των ανθρώπων. Όχι των φύ-

λων. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου προσδιορίζεται λάθος στη βάση 

του. Για όλων των ειδών τις διακρίσεις , όταν πάψουμε να «τσιμπάμε» στο 

«διαίρει» κάποιοι θα δυσκολευτούν πολύ να «βασιλεύουν». 

3  Πώς σας βοηθούν οι εσωτερικοί μηχανισμοί της εταιρείας 

στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω την ερώτηση. Θα σας πω όμως 

τούτο:

Είμαι, και ελπίζω να μπορέσω να παραμείνω, ένας αμετανόητος ερασιτέ-

χνης. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ, χωρίς 

προϋποθέσεις και ανταλλάγματα.  Πρέπει να πω ότι αυτό  με βοήθησε να 

μάθω πολλά πράγματα και αναγνωρίστηκε από την εταιρεία, χωρίς καν 

να το επιδιώξω. Ίσως τελικά αυτός να είναι και ο τρόπος. Ή τουλάχιστον ο 

δικός μου τρόπος, ο δικός μου εσωτερικός μηχανισμός.

4 Τί θα συμβουλεύατε ένα νέο συνάδελφο προκειμένου να 

εκτελέσει με επιτυχία τα καθήκοντά του;

Όσο κι αν προσπάθησα δεν κατάφερα να το διατυπώσω καλύτερα 

από τους παρακάτω κυρίους:

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες : Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω 

τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω» και , 

 «Να ‘σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια 

συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις.», Ν. Καζαντζάκης

Και ένας λιγάκι πιο παλιός:

« Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστιν, των 

δε μη όντων ως ουκ έστιν», Πρωταγόρας.

5 Μπορείτε να μας μιλήσετε για ένα ξεχωριστό επίτευγμα 

που έχετε πετύχει από τη συγκεκριμένη θέση και για το 

οποίο είστε υπερήφανη;

Υπερήφανη? Μεγάλη κουβέντα.. 

Η μεγαλύτερη μάχη είναι αυτή ενάντια στους φόβους σου, ενάντια στον 

ίδιο σου τον εαυτό. Η έκβαση? Ισοπαλία. Ικανοποιητικό  αποτέλεσμα. Είχα 

πολύ «ζόρικο» αντίπαλο.

6 Λίγα λόγια για τη συνολική σας εμπειρία ως εργαζόμενη 

στον ΔΕΣΦΑ.

Ενδιαφέρουσα,  εποικοδομητική, διδακτική, κουραστική, αγχωτική, 

έντονη. Με μια κουβέντα: Την αγαπώ και τη μισώ ταυτόχρονα. 

Σημείωση: Προτίμησα να απαντήσω στις ερωτήσεις με προσωπικό ύφος. 

Με σοβαρότητα και όχι σοβαροφάνεια. Σας ευχαριστώ.

Συνέντευξη με την κα Βίκυ Παπαδοπούλου,  
Project Manager για την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής
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Από την 1η Ιουλίου 2018, ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί Βάθρο Εξισορρόπησης 

για την αγορά ή την πώληση Αερίου Εξισορρόπησης, το οποίο αναπτύχθηκε 

σε συνεργασία με το ATHEX. Με τη χρήση του Βάθρου Εξισορρόπησης 

δίδεται η δυνατότητα στο ΔΕΣΦΑ να αγοράζει ή να πωλεί μέσω δημο- 

πρασιών το Φυσικό Αέριο που απαιτείται για την εξισορρόπηση του Εθνικού 

Συστήματος Μεταφοράς, σε τιμές που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές

ανάγκες της Ελληνικής αγοράς Φ.Α. Έτσι, οι ημερήσιες τιμές αναφοράς για την

αγορά και πώληση αερίου διαμορφώνονται πλέον με βάση τις συναλλαγές με-

ταξύ των χρηστών και του Διαχειριστή στο Βάθρο Εξισορρόπησης. Παράλληλα, 

με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση ενός Εικονικού Σημείου Συναλλαγών,

προσφέρεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δραστηριοποίησης στην ελληνική

αγορά και εμπόρων που δεν έχουν ως αντικείμενο τη φυσική διακίνηση αερί-

ου, καθώς επιτρέπεται πλέον η διενέργεια συναλλαγών ποσοτήτων αερίου,

χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης δέσμευσης δυναμικότητας σε φυσικά

σημεία εισόδου/εξόδου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα πρώτα αυτά βήματα

αποτελούν τις βάσεις για το πέρασμα στο επόμενο στάδιο, τη λειτουργία ενός

Βάθρου Εμπορίας, για την πραγματοποίηση ανωνύμων συναλλαγών μεταξύ

των συμμετεχόντων στην αγορά αερίου, οι οποίες και θα διαμορφώνουν τις

οριακές τιμές αγοράς και πώλησης αερίου.

Σε λειτουργία από την 1η ιουλίου το Βάθρο Εξισορρόπησης  
ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του ΔΕΣΦΑ με το χΑΑ

Ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, 

υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2018,  η συμφωνία 

μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της κοινοπραξίας του Δια-

δριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), με 

την οποία ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τις εργασίες 

συντήρησης του ελληνικού τμήματος του αγωγού. 

Πρόκειται για μια συμφωνία που επισφραγίζει με 

το βέλτιστο δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία που 

έχει αναπτύξει ο ΔΕΣΦΑ, καθώς αναλαμβάνει τη 

συντήρηση του μεγαλύτερου μέρους ενός εκ των 

δέκα σημαντικότερων έργων στον κόσμο αυτήν τη 

στιγμή. H συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αίρεση 

της έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργεια, δεί-

χνει παράλληλα το δρόμο για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του ΔΕΣΦΑ πέραν της διαχείρισης 

του ΕΣΦΑ, ενώ προβλέπεται να δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα σημα-

ντικά τα έσοδά από μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες. 

Οι υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ που απορρέουν από 

Υπογραφή της 
συμφωνίας με την TAP 
AG για τη συντήρηση 
του ελληνικού 
τμήματος του αγωγού

τη σχετική Σύμβαση Συντήρησης χωρίζονται σε 

τρεις φάσεις του έργου, Φάση Α’ «Πρόσληψη, 

Εγκατάσταση και Εκπαίδευση του προσωπικού», 

Φάση Β’ «Έλεγχος – Προετοιμασία και Ενεργο-

ποίηση του αγωγού TAP (Pre – Commissioning 

/ Commissioning)» και Φάση Γ’ «Συντήρηση 

του αγωγού κατά την Εμπορική Λειτουργία». Η 

Σύμβαση θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση 5 

ετών από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας 

με δυνατότητα επέκτασης.

Για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2018 υλοποι-

ήθηκε το πρόγραμμα «Employee of the Year» για 

την επιβράβευση εργαζομένων που επιδεικνύουν 

εξαιρετική εργασιακή επίδοση. Η συγκεκριμένη δράση 

είχε ως στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ικανοποίησης 

και δέσμευσης των εργαζομένων αντιλαμβανόμενοι ότι 

εκτιμάται η εργασία και η προσπάθεια που καταβάλλουν, 

πολλές φορές πέρα από τα συμβατικά καθήκοντά τους, 

ιδίως σε περιπτώσεις που έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 

το απαιτούν και το επιβάλλουν.

θέσπιση των βραβείων “Employee of the Year”
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Στις 18 Ιουνίου 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ένας από τους βασικούς πυλώνες του μοντέλου-στόχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο επιδιώκεται η οργάνωση και διαχείριση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με σκοπό τη δημιουργία μιας 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει με ποσοστό 7% στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., με την 

οποία και θα συνεργαστεί στενά με στόχο την ανάπτυξη της χονδρεμπορικής αγοράς στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό κεφάλαιο  
του νεοσύστατου Ελληνικού χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕχΕ)

Επανεκκίνησαν οι διαδικασίες για την κατάρτιση Συμφωνίας Διασύνδεσης με την εταιρεία BOTAS. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δώσει τη δυνατότητα και 

σε τρίτες εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο διασύνδεσης των δύο συστημάτων στους Κήπους του Έβρου, αυξάνοντας τη ρευστότητα της εγχώριας 

αγοράς με θετικά αποτελέσματα και οφέλη για τους Έλληνες καταναλωτές.

Επανεκκίνηση διαδικασιών για τη  
Συμφωνία Διασύνδεσης με την BOTAS

Ο ΔΕΣΦΑ επέστρεψε δυναμικά στην ανανεωμένη 83η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 16 

Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι εν-

διαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερο του 

Διαχειριστή, το οποίο εγκαινίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και να ενημερωθούν για τη δραστη-

ριότητα της εταιρείας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο 

Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας και οι ισχυρές προοπτικές 

που διανοίγονται για την ανάδειξή του, με την επικείμενη ολοκλήρωση 

των έργων της 2ης Αναβάθμισής, αλλά και σημαντικών έργων στην 

ευρύτερη περιοχή, σε πύλη εισόδου LNG για ολόκληρη την περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο περιθώριο των εργασιών της 83ης 

ΔΕΘ, ο ΔΕΣΦΑ διοργάνωσε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

δυνΆμική ςυμμετοχή τής ετΆιρειΆς  
ςτήν 83ή διεθνή εκθεςή θεςςΆλονικής

Εγκαίνια του περιπτέρου του  
ΔΕΣΦΑ από τον ΥΠΕΝ, γ. Σταθάκη  
και εκδήλωση «Opening New  
Routes for Natural Gas in 
Europe» στο μακεδονικό 
μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Τέχνης ημερίδα με τίτλο «Opening New Routes for Natural Gas in Europe» με 

τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινοπραξίας Senfluga, ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σ. Νίκας παραχώρησε συνέντευξη στο CNN Greece, μιλώντας 

για τη στρατηγική επέκτασης του ΔΕΣΦΑ στα Βαλκάνια μέσω διασυνδέσεων και παροχής 

τεχνογνωσίας:

https://www.cnn.gr/oikonomia/epixeiriseis/story/146586/sotiris-nikas-h-

revythoysa-mporei-na-kalypsei-me-aerio-kai-toys-voreioys-geitones-mas

Στο μεγαλύτερο παγκόσμιο forum για το φυσικό 

αέριο,  World Gas Conference 2018, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-29 Ιουνίου 

2018 στην Washington DC συμμετείχε αντι-

προσωπεία του ΔΕΣΦΑ, με επικεφαλής τον 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Σ. Νίκα. 

Τα στελέχη του ΔΕΣΦΑ έγιναν αποδέκτες έντο-

νου ενδιαφέροντος αμερικανικών εταιρειών, 

που θέλησαν να πληροφορηθούν τόσο για τη 

δραστηριότητα του ΔΕΣΦΑ συνολικά, όσο και 

ειδικότερα για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

δυνατότητες του Τερματικού Σταθμού LNG της 

Ρεβυθούσας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Νί-

κας παραχώρησε συνέντευξη, μιλώντας για  την 

προοπτική μετατροπής της Ρεβυθούσας σε πύλη 

εισόδου του Αμερικανικού LNG στην Ευρώπη:  

https://youtu.be/n6O5ZE02H7Y?list=PLv

eyNgnkRsqh5OYo0K4ehHgR7VdSD109U 

Συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στο World Gas  
Conference 2018 στην Washington των η.Π.Α
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναθεώρησης 

του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 14001:2015. 

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν προς εναλλακτική 

Διαχείριση 3.870 κιλά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(κλιματιστικά, ψυγεία) στην «Ανακύκλωση Συ-

σκευών». Επιπλέον, κατατέθηκε προς την αρμόδια 

υπηρεσία, η Δήλωση Δεδομένων Δραστηριότητας 

των εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν Σύστημα 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων 

του Θερμοκηπίου (ETS) όπως προβλέπει η σχετική 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διενεργήθηκαν, επίσης, οι 

ετήσιες Επιθεωρήσεις Επαλήθευσης Εκπομπών 

του Τερματικού Σταθμού LNG και της Μονάδας 

των Συμπιεστών στη Νέα Μεσημβρία από τον 

Ανεξάρτητο Φορέα Επαλήθευσης TÜV AUSTRIA 

HELLAS, όπου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δεν 

προέκυψαν ευρήματα (παρατηρήσεις ή μη συμμορ-

φώσεις) που να επηρεάζουν την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των υπολογιζόμενων εκπομπών και τα 

αποτελέσματα κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος 

Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων 

Θερμοκηπίου η Διεύθυνση Ασφάλειας Ποιότητας 

& Περιβάλλοντος, με ίδια μέσα, ανέπτυξε νέα με-

θοδολογία υπολογισμού των εκπομπών με στόχο 

την ακριβέστερη αποτύπωση των εκπομπών του 

σταθμού στην Ρεβυθούσα. Με τη νέα μεθοδολογία, 

για την οποία o ΔΕΣΦΑ έχει λάβει και τη σχετική άδεια 

από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, για το 2017  

καταγράφηκαν 13.816 τόνοι CO2 λιγότεροι για 

τον ΔΕΣΦΑ. Αν ληφθεί δε υπόψη πως κάθε Έλληνας 

παράγει σχεδόν 9 τόνους διοξειδίου του άνθρακα 

ετησίως, η εξοικονόμηση αυτή του ΔΕΣΦΑ ισοδυναμεί 

με την ετήσια παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα μιας 

πόλης με πληθυσμό 1.500 κατοίκων. Το αποτέλεσμα 

αυτό οδήγησε και σε  σημαντικό οικονομικό όφελος 

για την εταιρεία ύψους 225.892 € (με την τρέχουσα 

τιμή του τόνου να διαμορφώνεται στις 11/7/2018 στα 

16,35 €) αποδεικνύοντας έμπρακτα πως οικονομική 

και περιβαλλοντική βελτίωση μπορούν να συνυπάρ-

χουν αρμονικά.

Βελτιώνοντας σταθερά το περιβαλλοντικό  
μας αποτύπωμα με σειρά δράσεων και ενεργειών 

Με την επιμέλεια της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας, υιοθετήθηκε 

η χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων της εταιρείας μας (μέσω του παρόχου CosmoOne). 

Παράλληλα, εντός του 2018, με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση της Εφο-

διαστικής Αλυσίδας του ΔΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής σύνηψε σύμβαση με 

εξωτερικό εξειδικευμένο Σύμβουλο (Deloitte).

Δράσεις εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στις 4 και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή εκ-

προσώπων του ΔΕΣΦΑ και της ROSEN Europe η εναρκτήρια 

συνάντηση (Kick off Meeting) για την ανάπτυξη νέου πληροφο-

ριακού συστήματος σχετικά με τη διαχείριση της ακεραιότητας 

αγωγών PIMS – Pipeline Integrity Management System. 

Με τη βοήθεια του νέου πληροφοριακού συστήματος θα δίνεται 

η δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένωντης υπο-

δομής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

(ΕΣΜΦΑ), ενώ θα αναλύονται και οι κινδύνοι (Risk Assessment) 

για την ενίσχυση της ακεραιότητας του.  

Ανάπτυξη νέου 
πληροφοριακού συστήματος 
Pipeline Integrity 
Management System

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της παρακολούθησης και της ανα-

φοράς των κινδύνων σε καθημερινή βάση, η Διεύθυνση Διαχείριση 

Κινδύνων ολοκλήρωσε τον Ιούνιο 2018 μια νέα Πλατφόρμα Πληρο-

φοριών Διαχείρισης Κινδύνων ΔΕΣΦΑ. Στόχος της Πλατφόρμας είναι 

η ταχύτερη ανεύρεση των δεδομένων αναφορικά με τους κινδύνους 

έκαστης οργανωτικής μονάδας. Ταυτοχρόνως, θεσμοθετούνται δύο νέα 

Έντυπα: (α) Έντυπο Αναφοράς Κινδύνου, για τη βέλτιστη καταγραφή κάθε 

νέου κινδύνου, ή την αναθεώρηση ήδη καταγεγραμμένου κινδύνου και 

(β) Ημερολόγιο Καταγραφής Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται συμ-

βάντα ή παρ’ολίγον συμβάντα. Αμφότερα τα δύο Έντυπα συμβάλλουν 

στην παρακολούθηση των κινδύνων της εταιρείας, καλύπτοντας όλο το 

φάσμα της εταιρικής δομής.

Σε λειτουργία από τον ιούνιο η νέα Πλατφόρμα  
πληροφοριών Διαχείρισης κινδύνων του ΔΕΣΦΑ
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1 Λίγα λόγια για την εργασιακή σας 

εμπειρία σας σε έναν από τους μεγα-

λύτερους ενεργειακούς κόμβους της 

Μεσογείου, τη Ρεβυθούσα.

Θετική έως πολύ θετική. Η μοναδικότητα του 

χώρου στην Ελλάδα με κάνει να αισθάνομαι 

υπερήφανος που εργάζομαι σε ένα τμήμα του 

ΔΕΣΦΑ, που κατά την γνώμη μου είναι από 

τα ποιο σημαντικά, ή μπορώ να πω ακόμα ότι 

είναι το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι 

του ΔΕΣΦΑ.   

 

2  Ποιες είναι οι δυσκολίες/προκλήσεις 

που αντιμετωπίζετε στην εργασιακή 

σας καθημερινότητα;

Το Τμήμα Λειτουργίας της Ρεβυθούσας, όπου 

εργάζομαι ως Εργοδηγός σε μια από τις πέντε 

βάρδιες, είναι από ένα από τα τμήματα,όπου η 

δουλειά δε σταματά ποτέ. Καθημερινά έχουμε 

τις δουλειές ρουτίνας (έλεγχος και παρακολού-

θηση του εξοπλισμού, έκδοση και επίβλεψη των 

αδειών για εργασίες συντήρησης, εκφορτώσεις 

πλοίων κ.α.). Μία από τις προκλήσεις που έχουμε 

να αντιμετωπίσουμε είναι οι εργασιακές σχέσεις, 

όπου οι Εργοδηγοί ως επικεφαλής μιας ομάδας 

πρέπει να κρατούν το κλίμα ήρεμο και κατάλλη-

λο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκο-

λίες της εργασίας στη βάρδια, γιατί, όπως ξέρετε, 

τυχαίνει να λείπουμε από τις οικογένειές μας στις 

γιορτές και από πολλές άλλες σημαντικές στιγμές.   

  

3  Πώς σας βοηθούν οι εσωτερικοί 

μηχανισμοί της εταιρείας στην επαγ-

γελματική σας εξέλιξη;

Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δε βοηθούν. 

Η βελτίωση των εσωτερικών μηχανισμών είναι 

επιτακτική ανάγκη και πρέπει να γίνει σύντομα. Η 

αξιολόγηση που γίνεται στην εταιρεία δε βοηθά 

στην εξέλιξη του εργαζόμενου. Υπάρχουν ερ-

γαζόμενοι άξιοι, ικανοί και με πολλά προσόντα, 

οι οποίοι δεν έχουν καμία εξέλιξη μέσα στην 

Εταιρεία. 

4  Τί θα συμβουλεύατε ένα νέο συνά-

δελφο προκειμένου να εκτελέσει με 

επιτυχία τα καθήκοντά του;

Η γνώση είναι το βασικότερο στοιχείο που θα 

πρέπει να έχει ο καθένας εργαζόμενος. Ειδικά 

στη Ρεβυθούσα, λόγω της πολυπλοκότητας της 

εγκατάστασης, πρέπει ο εργαζόμενος να γνωρί-

ζει με ακρίβεια την εργασία που αναλαμβάνει 

να εκτελέσει. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο 

μέσα από τη διαρκή μελέτη των εγχειριδίων του 

εξοπλισμού, κάτι που συνεχίζουμε και κάνουμε 

κι εμείς μέχρι σήμερα λόγω των νέων έργων. 

Συνέντευξη με τον κ. Δήμο Λαγό, Εργοδηγό Βάρδιας του τμήματος 
Λειτουργίας ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό LNG της ρεβυθούσας

5  Μπορείτε να μας μιλήσετε για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που έχετε πετύχει από 

τη συγκεκριμένη θέση και για το οποίο είστε υπερήφανος;

Το ότι η Ρεβυθούσα έγινε ένας μεγάλος ενεργειακός κόμβος και συνεχίζει να εξελίσσεται 

δεν οφείλεται μόνο σε ένα ή δύο άτομα. Έχουν προσφέρει εργασία πολλές ομάδες εργαζομέ-

νων από διάφορες πλευρές. Μέλος σε μία από τις ομάδες αυτές ήμουν και εγώ και γι’ αυτό είμαι 

υπερήφανος. 

6  Λίγα λόγια για τη συνολική σας εμπειρία ως εργαζόμενος για τον ΔΕΣΦΑ.

Η Ρεβυθούσα για εμένα είναι ένα μεγάλο σχολείο. Από το 1999 που ήρθα στην εγκατάσταση 

έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχω διευρύνει τις γνώσεις μου και έχω συνεργαστεί με 

πολλά άτομα διαφόρων εθνικοτήτων. 

Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η εταιρεία πρέπει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή στον απλό 

εργαζόμενο, ο οποίος είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στον ΔΕΣΦΑ, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχε 

πετύχει όσα έχει πετύχει έως σήμερα.
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ΔιΑκριΣΕιΣ

χρονιά Διακρίσεων για τον ΔΕΣΦΑ

Environmental Awards 2018 
(1 Grand, 1 Gold, 1 Silver)

για την εξαιρετική πορεία, τη δέσμευσή και τους 
φιλόδοξους στόχους του στη διαρκή περιβαλλοντική 
βελτίωση και βιώσιμη ανάπτυξη

Ιούλιος 2018

Diamonds of the Greek Economy 2018 Ως υγιέστερα αναπτυσσόμενη επιχειρήση Ιούνιος 2018

Impact Bite Awards 2018  
(Bronze)

Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης των 
εκτυπωτικών υποδομών του

Health & Safety Awards 2018  
(Winner, 2 Gold, 1 Silver) 

Για την προσήλωση και τις βέλτιστες πρακτικές στα 
ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων

Απρίλιος 2018

True Leaders 2017 Ως επιχειρήση – «ηγέτης» της ελληνικής οικονομίας Δεκέμβριος 2017

HR Awards 2017  
(Bronze)

Προσαρμογή της εταιρικής του δομής στους νέους 
στρατηγικούς του στόχους

Νοέμβριος 2017

Στο πλαίσιο των Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών που παρέχει ο ΔΕΣΦΑ, διεξήχθη με επιτυχία στις 30 και 

31 Μαΐου στη Λάρισα το σεμινάριο  «Ανάλυση – Διαχείριση Μετρήσεων Καθοδικής Προστασίας με 

χρήση του συστήματος MODATA2 και λογισμικού WINTRANS», το οποίο περιελάμβανε θεωρητική 

και πρακτική εκπαίδευση μηχανικών και τεχνικών της ΕΔΑΘΕΣΣ.

Διεξαγωγή σεμιναρίου στην «Ανάλυση – 
Διαχείριση μετρήσεων καθοδικής Προστασίας 
με χρήση του συστήματος MODATA2 και 
λογισμικού WINTRANS»

Στις 22/06/18 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

ημερίδα για την ενημέρωση των Χρηστών Μεταφο-

ράς και ΥΦΑ επί των προβλέψεων της 4ης Αναθε-

ώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της 

υλοποίησής τους στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 

Σύστημα Φυσικού Αερίου και στο Βάθρο Εξισορ-

ρόπησης. Οι Χρήστες ενημερώθηκαν διεξοδικά για 

τις νέες λειτουργικότητες των δύο συστημάτων, ενώ 

ακολούθησε και πρακτική εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτική ημερίδα 
για την ενημέρωση 
των χρηστών σχετικά 
με την 4η Αναθεώρηση 
του κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ και το Βάθρο 
Εξισορρόπησης

ΕκΠΑιΔΕΥΣΕιΣ - ΣΕμιΝΑριΑ
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ΔρΑΣΕιΣ ΕκΠΑιΔΕΥΣΕωΝ 

ΠροΣωΠικοΥ

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 

του τεχνικού προσωπικού του Πατήματος και του Σπα-

θοβουνίου σύμφωνα με το σύστημα εκπαιδεύσεων 

δεξιοτήτων CMS-TP. Τον Ιούνιο συνεχίστηκαν οι 

εκπαιδεύσεις του τεχνικού προσωπικού και στις 

εγκαταστάσεις Ξάνθης, Αμπελιάς και Σιδηρο-

κάστρου. Στα μέσα Ιουλίου, ξεκίνησε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στελεχών της εταιρείας σε θέματα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την εφαρμογή 

σχετικών δράσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

αλλά και την παροχή αντίστοιχων μη ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών προς τρίτους. 

Εκπαιδεύσεις Ομάδας  
Πυροπροστασίας Πατήματος  
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Στις 23/03/2018 και στις 18/05/2018 (πρακτικό 

μέρος) πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση της ομάδας 

πυροπροστασίας του Πατήματος από αξιωματικό την 

Π.Υ Ελευσίνας.

Δράσεις 
εκπαιδεύσεως 
προσωπικού

Εκπαίδευση ομάδας  

πυροπροστασίας στο Πάτημα.
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ΔρΑΣΕιΣ ΣΤηΝ κοιΝωΝιΑ

Στο πλαίσιο της «Ενέργειας συνεισφοράς», του νέου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης που υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ, εργαζόμενοι του Διαχειριστή έλαβαν μέρος στον 13ο Διεθνή 

Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη, στηρίζοντας το Σύλλογο «ΣΥΖΩΗ», 

ενώ, σε συνεργασία με τα νοσοκομεία «Σωτηρία» Αθήνας και «Θριάσιο» Ελευσίνας, συνεχίζοντας 

την παράδοση που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια από το Σωματείο της ενιαίας ΔΕΠΑ, συμμετείχαν και 

σε σειρά δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας. Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε σε οικονομική 

ενίσχυση του Συλλόγου «Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου» για την παροχή ιατρικών υλικών και 

φαρμάκων για τη φροντίδα των σκύλων που κατοικούν στο Κέντρο Κοινότητας Ρομά στο Χαλάνδρι. 

Στο επίπεδο της Παιδείας και της Νέας Γενιάς, ο ΔΕΣΦΑ διετέλεσε Χρυσός Χορηγός της 

ημερίδας PetroChem Day, που διοργανώθηκε από την Chemecon. Πρόκειται για τον πρώτο 

και μοναδικό ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό Σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών, ο οποίος 

δημιουργήθηκε από μια εθελοντική ομάδα φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας μέσα από τη διοργάνωση δράσεων ενημέ-

ρωσης, καλλιέργειας και βελτίωσης των δεξιοτήτων των φοιτητών. 

Στο επίπεδο του Αθλητισμού, ο ΔΕΣΦΑ παρέμεινε, ως υπερήφανος χορηγός, στο πλευρό της 

αθλήτριας ανοιχτής θαλάσσης Διονυσίας Βαλλιανάτου που κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο, στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OWS 2018 με το Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου (ΝΟΑ). Η Διονυσία 

αγωνίστηκε φέτος και διεκδίκησε επάξια τις πρώτες θέσεις σε πάρα πολλές διοργανώσεις, 

όπως το 2nd Swimming Club Experience (1η θέση) στον Άλιμο, στους 5ους αγώνες ανοιχτής 

θάλασσας, “NUVENTI RACES” (3η θέση) στον Φλοίσβο, στο «Santorini experience» στην Σαντο-

ρίνη και στο Marathon Bay Crossing (2η θέση) στο Σχοινιά.

«Ενέργεια Συνεισφοράς» από τον ΔΕΣΦΑ και τους 
εργαζόμενους του μέσα από σειρά κοινωνικών δράσεων

Ο  ΔΕΣΦΑ ενισχύει το αθλητικό ιδεώδες και προωθεί την υγιή και δημιουργική 

ενασχόληση των παιδιών και των εφήβων στις περιοχές, όπου δραστηριοποι-

είται. Ειδικότερα, στηρίζει τους αθλητικούς συλλόγους, δίνοντας το παρών και 

συμμετέχοντας ενεργά στις αθλητικές διοργανώσεις των τοπικών κοινωνιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη 

του Αθλητικού Σωματείου Πετοσφαίρισης «Ηρακλής Γέφυρας» για την αγορά 

αθλητικών εμφανίσεων για τους αθλητές και τις αθλήτριες. Πρόκειται για ένα 

σύλλογο, ο οποίος αποτελείται συνολικά από 120 αθλητές που μαθαίνουν 

βόλεϊ και προέρχονται από τους Δήμους Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου και Δέλτα. 

Παράλληλα, ο Διαχειριστής υποστηρίζει ενεργά και  τον Αθλητικό Γυμναστικό 

Σύλλογο «ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» για την προμήθεια προπονητικού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες της ομάδας, που αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους συλ-

λόγους της Δυτικής Αττικής και στον οποίο αθλούνται περισσότερα από 150 

παιδιά όλων των ηλικιών.

O ΔΕΣΦΑ ενεργός υποστηρικτής του αθλητικού 
ιδεώδους των παιδιών και των νέων
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Ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επεξεργασίας των δεικτών για το 

έτος 2017, σύμφωνα με τους 

δείκτες που έχουν προσδιοριστεί 

στο ενιαίο σύστημα Ασφάλειας 

και Υγείας OHSAS 18001 και 

αποτελούν μέρος των κρίσιμων 

μετρούμενων μεγεθών, KPIs.

ΔΕικΤΕΣ  
ΑΣΦΑΛΕιΑΣ

ΕΙΔΟΣ  
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ

FATAL ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 0

LWI ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΩΝ 4

RWI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 0

MTC ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1

FA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 7

WH ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 957552

LWD ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ 194

 ΦΘΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16

ΝΜ ΠΑΡ’ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 12

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

LWIF ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4,18

AIF ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 5,22

LWIS ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 48,5

FAR ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 0

Ανάλυση Δραστηριότητας: Παραλαβές και Παραδόσεις Φυσικού Αερίου 
ανά κατηγορία κατανάλωσης και ανά Σημείο Εισόδου

Ηλεκτροπαραγωγοί

59%
Σιδηρόκαστρο

72%

Δίκτυα διανομής

23%

Μεγάλες βιομηχανίες / CNG

18%

Παραλαβές 
Φ.Α (kWh)

24.240M
Ανά Κατηγορία 
Κατανάλωσης

Παραδόσεις 
Φ.Α (kWh)

24.394M
Ανά Σημείο Εισόδου  

ΕΣΜΦΑ

Αγία Τριάδα

16%

Κήποι

12%

οικοΝομικοι 
ΔΕικΤΕΣ

Assets /  
Liabilities 1.569.8 M €

Equity 921.7 M €

Total  
Revenues 283.2 M €

EBITDA 177.4 M € 
(+70.20% from 2016)

New Profit 85.63 M €  
(+149.47% from 2016)

ΣΤοιχΕιΑ 
ΕΝΔιΑΦΕροΝΤοΣ
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