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Italgas:  Υπογράφηκε στην Αθήνα η Σύμβαση για την εξαγορά του 100% της Ελληνικής 

εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.   

 

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021 - Η Italgas υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση εξαγοράς του 

100% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το οποίο ανήκει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), 

έναντι τιμήματος ύψους 733 εκατομμυρίων  ευρώ. 

 

Τη συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Δημήτρης Πολίτης, εκ μέρους της «Ελληνικά Πετρέλαια» ο Γενικός 

Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, κ. Γεώργιος 

Αλεξόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ, κ. Ιωάννης 

Αψούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas SpA, κ. Paolo Gallo και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Italgas Reti, κ. Pier Lorenzo Dell’Orco, κατόπιν ολοκλήρωσης του 

διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών και την ανακήρυξη της 

Italgas ως προτιμητέου επενδυτή για τη συναλλαγή από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ στις 

9 Σεπτεμβρίου. 

 

Οι υπογραφές έγιναν παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, 

του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υπουργού 

Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, του Προέδρου της Italgas, κ. Alberto Dell’Acqua, της 

Πρέσβεως της Ιταλίας, κυρίας Patrizia Falcinelli, του Διευθύνοντος Συμβούλου του 

Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

ΕΛΠΕ, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, του Εντεταλμένου Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτη 

Σταμπουλίδη. Παρόντες ήταν επίσης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Υποδομών, κ. Χαρίτωνας 

Κυριαζής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Χατζής. 

 

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 

προϋποθέσεων, όπως η έγκριση της συναλλαγής από τις Ελληνικές εποπτικές αρχές, 

ήτοι την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
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Η ΔΕΠΑ Υποδομών κατέχει σήμερα το 51% της Εταιρείας Διανομής Αερίου 

Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), το 100% της Εταιρείας Διανομής Αερίου 

Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Αττικής) και το 100% της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων 

Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ), των τριών  κορυφαίων διανομέων φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα, οι οποίοι διαχειρίζονται  από κοινού  6.900  χιλιόμετρα δικτύου και 509.000 

σημεία επανατροφοδότησης. 

 

Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Italgas με τη χρήση 

εξασφαλισμένης χρηματοδότησης.  

 

Ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, σχολίασε:  

 

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας και σημαντικής φάσης στην 

πρόσφατη ιστορία της Italgas. Μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια, επιστρέφουμε στις 

δραστηριότητες στο εξωτερικό, και το κάνουμε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία 

έχει αναγνωρίσει την τεχνική και τεχνολογική μας ηγεσία και τον ρόλο μας ως 

στρατηγικού εταίρου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαδικασίας σταδιακής 

κατάργησης του άνθρακα και του λιγνίτη για την απαλλαγή της οικονομίας από το 

διοξείδιο του άνθρακα.  Η αναμενόμενη ισχυρή αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου θα 

καλυφθεί από ένα όλο και περισσότερο εκτενές, έξυπνο και ευέλικτο δίκτυο διανομής, 

το οποίο θα διανέμει φυσικό αέριο σε αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών και θα είναι 

έτοιμο να δεχθεί ανανεώσιμα αέρια όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο. 

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε με την Ελληνική Κυβέρνηση την εμπειρία 

που έχουμε αποκτήσει στους σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας μας και την τεχνολογική 

τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από τον μεγάλο ψηφιακό 

μετασχηματισμό». 

 

 

 

 

 


