ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HIGHLY
SPECIALIZED

HELLENIC GAS TRANSMISSION
SYSTEM OPERATOR SA

ΥΨΗΛΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

SERVICES

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, κατά
τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια.
Το ΕΣΦΑ αποτελείται από το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (αγωγοί υψηλής πίεσης)
και την εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα του
κόλπου Μεγάρων. Σαν Διαχειριστής της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας, ο ΔΕΣΦΑ παρέχει
υπηρεσίες πρόσβασης σε τρίτους στην εγκατάσταση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή
και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ΥΦΑ και των κατηγοριών Χρηστών
ΥΦΑ.
Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία πολλών
ετών, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του Φυσικού Αερίου (ΦΑ), βάσει
διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, όπως:

⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧

Μετρολογία
Λειτουργία & συντήρηση δικτύων
Τεχνική υποστήριξη
Μελέτες προστασίας αγωγών (αντιδιαβρωτική – αντικεραυνική)
ΥΦΑ
CNG
Πρόσδοση οσμής
Πιστοποίηση συγκολλητών πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
Αναφορές ανθρακικού αποτυπώματος
Διαχείριση συστήματος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (EU ETS)
Σεμινάρια σε θέματα ΦΑ

DESFA is responsible for the operation, management, exploitation and development of the
National Natural Gas System (NNGS) and its interconnections, in a technically sound and
economically efficient way, in order to best serve its Users with safety, reliability and adequacy.
The NNGS comprises of the Natural Gas Transmission System (high pressure pipelines) and the
Liquefied Natural Gas (LNG) facility, located on the island of Revithoussa at the gulf of Megara.
As the Operator of the Revithousa LNG facility, DESFA provides third party access services to
the facility in a transparent and non-discriminatory manner, assuring the equal treatment
between the LNG Users and the LNG Users’ categories.
At the same time, DESFA utilizes its know-how and rich experience to provide highly specialized
services in the field of Natural Gas (NG), based on international standards and specifications,
such as:
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧
⸧

Metrology
Network operation & maintenance
Technical support
Studies for pipeline protection from corrosion and lightning
LNG
CNG
Odorization
Polyethylene (PE) welder certification
Carbon footprint reports
EU Emissions Trading System (ETS) management
Seminars in NG

Μετρολογία

Λειτουργία & Συντήρηση Δικτύων

Ο ΔΕΣΦΑ, διαθέτοντας ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και ένα

Ο ΔΕΣΦΑ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και

πλήρως εξοπλισμένο και υπερσύγχρονο χημικό εργαστήριο,

εξοπλισμό, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης δικτύων

διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το

μεταφοράς & διανομής ΦΑ (μέσης ή χαμηλής πίεσης) εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), προσφέρει ολοκληρωμένες

αδιάλειπτη και εύρυθμη τροφοδοσία των καταναλωτών καθώς και την ασφάλεια των ανθρώπων

υπηρεσίες μετρολογίας, όπως:

και των εγκαταστάσεων.

⸧ Διακριβώσεις οργάνων μέτρησης πίεσης & διαφορικής πίεσης.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

⸧ Ελέγχους – διακριβώσεις μετρητικών σταθμών ΦΑ.

⸧ Περιπολία: έλεγχος κατάστασης όδευσης,

⸧ Μελέτες αβεβαιότητας μετρητικών σταθμών ΦΑ.
⸧ Ποιοτική ανάλυση δειγμάτων ΦΑ.
⸧ Πιστοποίηση χρωματογράφων ανάλυσης ΦΑ (ISO/IEC 10723).
⸧ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό
μετρητικών συστημάτων ΦΑ.
⸧ Σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα μετρολογίας ΦΑ.

Metrology

οπτικός έλεγχος M/R.

⸧ Ελεγχος - βαθμονόμηση μετρητικού
συστήματος M/R.

⸧ Ελεγχος καλής λειτουργίας—προληπτική

⸧ Ελεγχος συστήματος καθοδικής προστασίας,

συντήρηση βανοστασίων.
⸧ Ελεγχος καλής λειτουργίας—προληπτική

αξιολόγηση, τεχνική υποστήριξη.
⸧ Υπηρεσίες επιφυλακής.

συντήρηση M/R.
⸧ Απομάστευση δεδομένων από τους
διορθωτές όγκου των M/R.

⸧ Υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης.
⸧ Υπηρεσίες κέντρου ελέγχου συστήματος.
⸧ Τεχνική υποστήριξη μετρολογίας.

Network Operation and Maintenance
DESFA has the necessary know-how, suitably trained staff, and equipment, for the provision of high

DESFA, with its highly trained personnel and fully equipped and

level of operation and maintenance services of NG transmission & distribution networks (medium or

state-of-the-art chemical laboratory, which is certified according to

low pressure) thus ensuring the - uninterrupted and orderly - power supply to consumers, as well as the

the ELOT EN ISO / IEC 17025 standard by the National Accreditation

safety of the people and facilities.

System (ESYD), can offer the following metrology services:
⸧ Calibration of pressure & differential pressure equipment.
⸧ Inspections – calibrations of NG metering stations.

The main services that can be undertaken are:
⸧ Patrolling: route status checks and M/R visual
inspection.

⸧ Inspection - calibration of the M/R’s metering
system.

⸧ Uncertainty studies of NG metering stations.

⸧ Functionality inspection – valve stations

⸧ Cathodic protection system inspection,

⸧ Qualitative analysis of NG samples.

preventive maintenance.
⸧ Functionality inspection – M/R preventive

evaluation, technical support.
⸧ On-call services.

⸧ Certification of NG analysis chromatographs (ISO / IEC 10723).
⸧ Consulting services for designing NG measurement systems.
⸧ Seminars on specialized NG metrology topics.

maintenance.
⸧ Data extraction from the M/R’s volume
correctors.

⸧ Warehouse management services.
⸧ System Control Center Services.
⸧ Metrology Technical support.

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

Ο ΔΕΣΦΑ αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του, έχει

DESFA makes use of its rich know-how and experience to develop the

αναπτύξει τις κατάλληλες δομές ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες:

appropriate structures for the provision of high-quality services:

Τεχνικής υποστήριξης & τεχνικού συμβούλου:

Technical support & technical consultant:

⸧

Εκπόνηση μελετών.

⸧

Drafting of studies.

⸧

Έλεγχος μελετών Τρίτων.

⸧

Review of third-party studies.

⸧

Προετοιμασία

⸧

Preparation of tender documents for construction, supplies, services, etc.

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών κλπ.

⸧

Costing of projects and time planning.

⸧

Κοστολόγηση έργων και χρονικός προγραμματισμός.

⸧

Management of relevant contracts.

⸧

Διαχείριση σχετικών συμβάσεων.

⸧

Construction supervision of expansion projects, upgrades, etc.

⸧

Επίβλεψη κατασκευής έργων επεκτάσεων, αναβαθμίσεων, κ.α.

⸧

Study review and indoor installation autopsies of industrial and large

⸧

Έλεγχος μελετών & διενέργεια σχετικών αυτοψιών σε εσωτερικές

τευχών

δημοπράτησης,

διαγωνισμών

κατασκευής,

commercial buildings.

εγκαταστάσεις βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών κτιρίων.

⸧

Material management.

⸧

Διαχείριση υλικών.

⸧

Capitalized costs and grants.

⸧

Κεφαλαιοποιημένο κόστος και επιχορηγήσεις.

⸧

Receipt of projects & act completion.

⸧

Παραλαβή έργων & ολοκλήρωση πράξης.

⸧

Annual project budget forecasting.

⸧

Ετήσιος προϋπολογισμός έργων.

⸧

PIP (Public Investment Program).

⸧

ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

⸧

Project management.

⸧

Project management.

Support at the borders’ Metering Stations:

Υποστήριξης στους Μετρητικούς Σταθμούς συνόρων:

⸧

Provision of a furnished office space.

⸧

Διάθεση εξοπλισμένου χώρου.

⸧

Secretarial support.

⸧

Γραμματειακή υποστήριξη.

⸧

Drafting of NG gauging data protocols.

⸧

Σύνταξη πρωτοκόλλων μέτρησης στοιχείων ΦΑ.

⸧

Periodic drafting of technical documents confirming the operation of

⸧

Περιοδική σύνταξη τεχνικών εγγράφων επιβεβαίωσης λειτουργίας.

⸧

των οργάνων μέτρησης ποσοτήτων και ελέγχου ποιότητας ΦΑ.
⸧

Μετρολογικός

έλεγχος

και

πιστοποίηση

των

ανωτέρω

πρωτοκόλλων και εγγράφων.
⸧

Επικοινωνία με αντιπροσώπους της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση
των συμβάσεων προμήθειας.

gauging equipment for NG quantity and quality control.

Metrological inspection and certification of the above protocols and
documents.

⸧

Communicating with the company’s representatives for dealing with the
supply contracts.

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG)

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων LNG

Ο ΔΕΣΦΑ διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για την

Ο ΔΕΣΦΑ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και
εξοπλισμό, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ.

παροχή

υψηλού

επιπέδου

υπηρεσιών

λειτουργίας

και

συντήρησης

εγκαταστάσεων

συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG), από τους οποίους τροφοδοτούνται μεμονωμένοι
καταναλωτές,

απομακρυσμένα

δίκτυα

διανομής,

καθώς

και

σταθμοί

ανεφοδιασμού

οχημάτων.

Υπηρεσίες σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, ο ΔΕΣΦΑ έχει την δυνατότητα να προσφέρει σε δεξαμενό-

⸧ Ολοήμερη (24ωρη) λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών.

πλοια μεταφοράς ΥΦΑ, υπηρεσίες διάθεσης προβλήτας, γραμμών και εξοπλισμού του σταθμού για:

⸧ Χορήγηση αερίου σε οχήματα.

⸧ Αδρανοποίηση (inerting) των δεξαμενών του πλοίου.

⸧ Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

⸧ Πλήρωση με ΦΑ (gassing up).

⸧ Υπηρεσίες επιφυλακής.

⸧ Ψύξη των δεξαμενών του πλοίου (cool down).

⸧ Βαθμονόμηση οργάνων.

⸧ Μερική φόρτωση (partial loading) με επαρκή ποσότητα ΥΦΑ.

⸧ Τεχνική και διοικητική υποστήριξη.

⸧ Παροχή υγρού αζώτου.

⸧ Εκπόνηση τεχνικών μελετών βελτίωσης/επέκτασης εγκαταστάσεων.

⸧ Παροχή φρέσκου νερού (μη πόσιμου).

⸧ Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται λιμενικά έξοδα και έξοδα ρυμούλκησης.

Liquefied Natural Gas (LNG)

Compressed Natural Gas (CNG)

Operation & maintenance of LNG facilities

DESFA’s expertise and highly trained personnel can be used to provide high level services

DESFA has the necessary know-how, highly trained staff and the proper equipment to provide
high-level operation and maintenance services for LNG storage and gasification facilities.

concerning the operation and maintenance of facilities containing CNG compressors, from which remote

consumers,

distribution

networks,

and

Indicatively, are the following:

At the LNG facility of Revythoussa, DESFA is able to offer to LNG tankers the use of its jetty, lines and

⸧ 24-hour operation of station facilities.

equipment for services such as:

⸧ Gas supply to vehicles.

⸧ Inerting.

⸧ Maintenance of electromechanical equipment.

⸧ Cool down.
⸧ Partial loading.
⸧ Liquid nitrogen supply.
⸧ Fresh water supply (non-potable).
The above services do not include port or towing costs.

refueling

stations

supplied.

Services for LNG vessels

⸧ Gassing up.

vehicle

⸧ On-call technical services.
⸧ Instrument calibration.
⸧ Technical and administrative support.
⸧ Drafting of technical studies for the improvement/extension of the facilities.
⸧ Consulting services.

are

being

Πιστοποίηση Συγκολλητών Πολυαιθυλενίου (PE)
Ο ΔΕΣΦΑ, έχει οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης των συγκολλητών ΡΕ για όλα τα έργα

Πρόσδοση Οσμής

Odorization

Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει υπηρεσίες πρόσδο-

DESFA undertakes odorization services at the

Η πολύχρονη εμπειρία του ΔΕΣΦΑ στην κατασκευή έργων υψηλής, μέσης και χαμηλής

NG distribution networks.

πίεσης ΦΑ, η οργάνωση και οι αρχές λειτουργίας του διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο στη

σης οσμής σε δίκτυα διανομής ΦΑ.

Ως οσμητικό μέσο χρησιμοποιείται το
τετραϋδροθειοφαίνιο (THT).
Η περιεκτικότητα της οσμητικής ουσίας
προσδιορίζεται από τον πελάτη.

Tetrahydrothiophene (THT) is used as the

δικτύων ΡΕ διανομής ΦΑ με μέγιστη πίεση 4 bar, που κατασκευάζονται στην χώρα μας.

διαδικασία της πιστοποίησης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των έργων.

odorant medium.

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει:

The percentage of the odorant medium is

⸧ Θεωρητική εξέταση

determined by the customer.

⸧ Κατασκευή δοκιμίου
⸧ Πνευματικές και καταστροφικές δοκιμές του δοκιμίου
⸧ Συμπλήρωση των αρχείων καταγραφής κατασκευής του δοκιμίου και των δοκιμών στις
συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων ΡΕ και στις συνδέσεις PE-metal

Polyethylene (PE) Welder Certification
Προστασία Αγωγών

Pipeline Protection

(Αντιδιαβρωτική – Αντικεραυνική)

(Corrosion - Lightning)

Οι υπηρεσίες προστασίας από τη διάβρωση

Corrosion protection (cathodic protection) and

(καθοδική προστασία) και αντικεραυνικής

lightning protection services include:

προστασίας περιλαμβάνουν:
⸧ Σχεδιασμό – Μελέτες – Επιβλέψεις –
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
⸧ Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
⸧ Μετρήσεις / Διερευνήσεις.

⸧ Design - Studies - Supervisions –
Outcome evaluation.
⸧ Consultancy.
⸧ Measurements / Inspections.

DESFA has been appointed as the Certification Authority for the PE welders for all PE NG distribution networks projects with a maximum pressure of 4 bar, that are constructed in our
country.
DESFA's many years of experience in the construction of high, medium and low pressure NG
projects, its organization, and operating principles, ensure a high-level certification process
and contribute to the quality improvement of projects.
This certification includes:
⸧ Theoretical examination.

⸧ Mock-up construction.
⸧ Pneumatic and destructive tests of the mock-up.
⸧ Filing of the mockup construction weld logs, the tests on welded PE pipes and fittings, and
the PE-metal connections.

Ανθρακικό Αποτύπωμα

Διαχείριση EU ETS

Η ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το ISO 14064,

Το Σύστημα Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) είναι ένα σύνολο

πρότυπο το οποίο η εταιρεία μας χρησιμοποιεί.

διαδικασιών, οδηγιών και υπολογιστικών προσεγγίσεων, εγκεκριμένων από την αρμόδια

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν τεκμήριο της

αερίων του θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων που υποχρεούνται να εφαρμόζουν το εν

περιβαλλοντικής δέσμευσης μια επιχείρησης και μπορούν να αποτυπωθούν σε έντυπη αλλά

και ηλεκτρονική μορφή.
Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
⸧ Σύνταξης αναφοράς ανθρακικού αποτυπώματος με χρήση δεδομένων της επιχείρησης.
⸧ Σύνταξη αναφοράς ανθρακικού αποτυπώματος με παράλληλη καθοδήγηση της
επιχείρησης για τον εντοπισμό των δεδομένων.
⸧ Σύνταξη αναφοράς ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και διενέργεια πιστοποίησης της
από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

αρχή, με στόχο την παρακολούθηση, καταγραφή, δήλωση και επαλήθευση των εκπομπών
λόγω σύστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
⸧ Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για κάθε
εγκατάσταση.
⸧ Ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης εκπομπών για κάθε εγκατάσταση και
λειτουργία του συστήματος σε ημερήσια ή μηνιαία βάση.
⸧ Ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης εκπομπών, λειτουργία του συστήματος σε
ημερήσια ή μηνιαία βάση και υποστήριξη της εγκατάστασης στην εφαρμογή των
απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Carbon Footprint
Carbon footprint analysis can be performed in compliance with ISO 14064, a standard that our

EU ETS Management

company uses.

The Emissions Trading System (ETS) is a set of procedures, guidelines and computational
approaches, approved by the competent authority, with the sole purpose of monitoring,

The results of the Carbon Footprint Analysis are a presumption of a company's environmental

recording, registering and verifying the greenhouse gas emissions of any facilities that are

commitment and can be issued in both, printed and electronic form.

required to implement the said system, pertinent to the legislation in force.

DESFA provides the following services:

DESFA provides the following services:

⸧ Drafting of a carbon footprint report using business data.

⸧ Development of a greenhouse gas emissions monitoring system for each facility.

⸧ Drafting of a carbon footprint report with parallel guidance of the company in order to lo-

⸧ Development of the emissions monitoring system for each facility, and operation of the

cate the data.
⸧ Drafting of a carbon footprint report as well as its certification by a third independent
body.

system on a daily or monthly basis.
⸧ Development of the emissions monitoring system for each facility, and operation of the
system on a daily or monthly basis, and support in the implementation of the relevant
legislation requirements for each facility.

Σεμινάρια σε Θέματα Φυσικού Αερίου
Ο ΔΕΣΦΑ διαθέτοντας ένα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας παρέχει
υπηρεσίες εκπαίδευσης πάνω σε θέματα μετρολογίας, αντιδιαβρωτικής και
αντικεραυνικής προστασίας των αγωγών, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης
εγκαταστάσεων ΦΑ, ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας, πρόληψης & αντιμετώπισης
πυρκαγιών, κ.λπ.
Το θεματολόγιο των σεμιναρίων μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και
τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων.

Seminars in Natural Gas
DESFA, having a high level of specialization and know-how, provides training services on
metrology, anti-corrosion and lightning protection of pipelines, development, operation
and maintenance of NG facilities, workplace safety, fire prevention & treatment, etc.
The topics of the seminars can be configured according to the demands and needs of the
interested parties.

Μας έχουν εμπιστευτεί:
Αλουμίνιον της Ελλάδος
Ansaldo Energia
ΔΕΗ - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΔΑ - Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου
ΔΕΠΑ - Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

They have trusted us:
Aluminium of Greece
Ansaldo Energia
DEDA – Distribution Network Natural Gas Company
DEPA – Public Gas Company
Drama Greenhouses

ΕΔΑ Αττικής – Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

EDA Attikis – Gas Distribution Company

ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Εταιρεία Διανομής Αερίου

EDA THESS – Gas Distribution Company

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
ΕΠΑ Αττικής – Φυσικό Αέριο Αττικής
Elpedison
Energean Kavala (Kavala Oil)
Engineers & Partners

EPA Attikis – Natural Gas Company
Elpedison
Eni-Divisione Gas & Power
Engineers & Partners
Energean Kavala (Kavala Oil)

Eni-Divisione Gas & Power

HELLAGROLIP

ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική

HERON Group

Hyproc Ναυτιλιακή
Θέρμη Σερρών
Θερμοκήπια Δράμας
ΙΝΤΕΡΤΕΚ
Κήποι Καρδίτσας
Κόρινθος Power
LNG Shipping S.p.A.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
Μυτιλιναίος – Ομιλος Επιχειρήσεων

ΠΗΓΑΣΟΣ
Προμηθέας Gas
Protergia
TAP - Διαδριατικός Αγωγός
Vitol
Wonderplant

Hyproc Shipping
Intertek
Kavala Oil
Kipi Karditsas
Korinthos Power
LNG Shipping S.p.A.
MOTOR OIL
Mytilineos Holdings
Pegasus

Prometheus Gas
PPC - Public Power Corporation
Protergia
Thermi Serron
TAP - Trans Adriatic Pipeline
Vitol
Wonderplant

Μεσογείων 357—359
15231 Χαλάνδρι
Tel.: (+30) 213 0884000
Fax: (+30) 210 6749504
services@desfa.gr

357—359 Messogion Ave.
15231 Halandri, Greece
Tel.: (+30) 213 0884000
Fax: (+30) 210 6749504
services@desfa.gr

