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Italgas: ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. 
 

 
 
 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2022 – Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Αθήνα η πώληση της ΔΕΠΑ 
Υποδομών Α.Ε., του κύριου ελληνικού φορέα εκμετάλλευσης στον τομέα της διανομής φυσικού 
αερίου, που αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την ενίσχυση των κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάπτυξής τους. 
 
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Italgas εξαγοράζει το 100% της Εταιρείας από το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 
(ΕΛΠΕ).  
 
"Σήμερα αρχίζουμε να γράφουμε μια νέα σημαντική σελίδα στην ιστορία της Italgas – σχολίασε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, Paolo Gallo – η οποία μετά από περίπου είκοσι χρόνια επιστρέφει για να 
διασχίσει τα εθνικά σύνορα και εμπλουτίζεται με νέους συναδέλφους, για να υπηρετήσει μια νέα 
γλώσσα και νέες κοινότητες. Ήταν ένας μακρύς μαραθώνιος που μας οδήγησε εδώ, αλλά τώρα 
ξεκινά μια νέα φάση εργασίας και ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσουμε όπως πάντα με ενθουσιασμό: 
θα θέσουμε την εμπειρία και την τεχνολογική τεχνογνωσία μας στη διάθεση της χώρας για να 
δημιουργήσουμε μια υποδομή αριστείας και μαζί με αυτήν να συμβάλουμε στην αποτύπωση των 
στόχων της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα και του λιγνίτη που έχει θέσει η κυβέρνηση 
σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ. Στην ευρωπαϊκή σκηνή, η Ιταλία και η Ελλάδα μπορούν να 
φιλοδοξούν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς του στρατηγικού ρόλου των έξυπνων, ψηφιακών 
και ευέλικτων δικτύων φυσικού αερίου στην υπηρεσία της ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε εδώ για 
να δώσουμε συγκεκριμένη μορφή σε όλα αυτά». 
 
«Η ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών στον Όμιλο Italgas - σχολίασε ο Δημήτρης 
Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ - είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα αξιοποίησης 
περιουσιακών στοιχείων που υλοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία 
και τους Έλληνες πολίτες. Αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης για τις προοπτικές ανάπτυξης της 
Ελλάδας, καθώς σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή της Italgas στις διεθνείς αγορές μετά από 
σχεδόν δύο δεκαετίες. Η ΔΕΠΑ Υποδομών ανήκει πλέον σε σημαντικό μέτοχο, έναν από τους 
κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης. Είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας, με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την εγγύηση ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να υπολογίζει 
σε ευρεία πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου». 
 
Η συναλλαγή έκλεισε παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, της 
Ιταλίδας Πρέσβειρας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli, και υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Italgas, Paolo Gallo, τον Μοναδικό Διευθύνοντα σύμβουλο της Italgas Newco, Pier 
Lorenzo Dell 'Orco, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρη Πολίτη, τον Γενικό 
Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου των ΕΛΠΕ, Γεώργιο Αλεξόπουλο, τον 
Γενικό Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, Γιάννη Αψούρη.  
 
 
 



 

Η συναλλαγή οριστικοποιήθηκε μετά την ύπαρξη των αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται 
στη συμφωνία αγοραπωλησίας και χρηματοδοτήθηκε από την Italgas με τη χρήση της διαθέσιμης 
ρευστότητας.  
 
 
Η ΔΕΠΑ Υποδομών κατέχει σήμερα το 51% της Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης - 
Θεσσαλίας Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας), το 100% της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Διανομής Φυσικού 
Αερίου Αττικής Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Αττικής) και το 100% των Δημόσιων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου 
Α.Ε. (Δ.Δ.Ε.Α.), των τριών κύριων παραγόντων στη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα, οι οποίοι 
διαχειρίζονται συνολικά περίπου 7.500 χιλιόμετρα δικτύου και 600.000 ενεργά σημεία αναδιανομής. 
 
Η Italgas είναι ο πρώτος φορέας εκμετάλλευσης στην Ιταλία όσον αφορά τη διανομή φυσικού 
αερίου και ο τρίτος στην Ευρώπη. Λειτουργεί ένα δίκτυο διανομής που εκτείνεται συνολικά σε 
περίπου 75.000 χιλιόμετρα μέσω του οποίου, τον τελευταίο χρόνο, έχει διανείμει περίπου 9 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε 7,8 εκατομμύρια πελάτες. Ο Όμιλος διαθέτει 1.899 
παραχωρήσεις, με ιστορική παρουσία σε μεγάλες ιταλικές πόλεις όπως το Τορίνο, η Βενετία, η 
Φλωρεντία και η Ρώμη. 
 
Το στρατηγικό σχέδιο Italgas 2022-2028, το οποίο παρουσιάστηκε στην αγορά στις 15 Ιουνίου, 
προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της ΔΕΠΑ 
Υποδομών, την εδραίωσή της και την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ψηφιοποίηση των δικτύων, σε ανανεώσιμα αέρια όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο και, 
γενικότερα, στη συνοχή των προγραμμάτων αυτών σε σχέση με τους στόχους απαλλαγής από τις 
εκπομπές άνθρακα που έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση και τους στόχους της ΕΕ.  

 


