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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με μεγάλη μας χαρά και τιμή, σας απευθύνουμε το θερμότερο καλωσόρισμά μας στον Όμιλο 
Italgas. 
 
Σήμερα έφτασε στο τέλος του ένα μακρύ και απαιτητικό ταξίδι, το οποίο μας βρήκε πρωτίστως  
αφοσιωμένους να διαμορφώσουμε την καλύτερη προσφορά για την εξαγορά και την ανάπτυξη 
της ΔΕΠΑ Υποδομών, και εν συνεχεία να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
δώσουμε πνοή και μορφή στους στόχους μας. 
 
Από εδώ και στο εξής, οι δύο ανεξάρτητες οντότητές μας γίνονται μία. Γινόμαστε ένας ενιαίος 
μεγάλος Όμιλος, ικανός να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά, όχι μόνο τον ιστορικό δεσμό μεταξύ 
Ελλάδας και Ιταλίας, αλλά και να γίνει ένα βιομηχανικό και τεχνολογικό σημείο αναφοράς στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
απανθρακοποίηση. 
 
Στους επόμενους μήνες θα αφοσιωθούμε στο να εμβαθύνουμε στις μεταξύ μας γνώσεις και να 
μοιραστούμε τις εμπειρίες, τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία, τους πόρους και τα έργα μας και εν 
γένει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον ώστε να πραγματοποιούμε όλο και μεγαλύτερα 
επιτεύγματα. 
 
Είναι πολλές οι κοινές αξίες που μας χαρακτηρίζουν, όπως η φροντίδα των ανθρώπων, η 
λειτουργική αρτιότητα και η συνεχής καινοτομία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας ώστε να μετατρέψουμε, τις ενδεχόμενες διαφορές μας, σε αμοιβαίο 
εποικοδομητικό όφελος. 
 
Σήμερα ξεκινάει μία πορεία εξαιρετικά σημαντική για την Italgas, την ΔΕΠΑ Υποδομών και των 
εταιρειών της, και για τις δύο χώρες. Στοχεύουμε με αποφασιστικότητα σε στόχους ικανούς να 
μειώσουν την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας ένα άλμα στο μέλλον του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Ένα μέλλον που θα αποκτήσει υπόσταση μέσω των ψηφιακών 
δικτύων και των ανανεώσιμων αερίων. 
 
Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι στον Όμιλό μας θα υπάρχει πάντα για εσάς ένα ασφαλές 
και ενθαρρυντικό περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να εξελιχθεί και να συμβάλει 
ενεργά στην επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής και ενεργειακής μετάβασης. 
 
Καλώς ήλθατε και καλή αρχή σε όλους μας. 
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