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ΘΕΜΑ: Δημοσιεύματα του βελγικού τύπου για την συμμετοχή  της  Fluxys στην   

              τελική φάση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της  ΔΕΣΦΑ. 
 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού τύπου,  η κοινοπραξία στην 

οποία ανήκει ο βελγικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου φυσικού αερίου 

Fluxys, επιλέγεται για την τελική φάση της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού 

δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ.  

Η εφημερίδα De Tijd σε ρεπορτάζ του David Adriaen με τον τίτλο «Η 

Fluxys έχει καλές πιθανότητες για την απόκτηση της ΔΕΣΦΑ», εκτιμά ότι η 

κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει  η βελγική εταιρεία έχει τις περισσότερες 

πιθανότητες να καταστεί πλειοδότρια, καθώς σε αυτή συμμετέχουν μεγάλες 

ευρωπαϊκές εταιρείες,  οι οποίες συμμετέχουν ήδη και στον αγωγό TAP 

(Κοινοπραξία εταιριών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U., Fluxys S.A. και 

N.V. Nederlandse Gasunie), ενώ  ο άλλος υποψήφιος, η εταιρεία Reganosa, είναι 

ένας πολύ μικρότερος παίκτης που δραστηριοποιείται στη βορειοανατολική 

Ισπανία.  

Η οικονομική εφημερίδα L’Echo σημειώνει ότι η Ελλάδα πρόκειται να 

ολοκληρώσει την πώληση της ΔΕΣΦΑ μέχρι το τέλος του έτους στο πλαίσιο των 

ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπεται στο σχέδιο διάσωσής της χώρας. Επίσης, 

αναφέρει ότι η πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ είχε αποτύχει. Η 

εταιρία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν  Socar, είχε προσφέρει 400 εκατ. ευρώ,  ένα 

ποσό που οι ελληνικές αρχές ελπίζουν να επιτύχουν σύμφωνα με την 

εφημερίδα.  

Η  Fluxys έχει παρουσία σε 10 χώρες, υπολογίζεται ότι διαθέτει πάγια 

περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δις. ευρώ και προγραμματίζει την περαιτέρω 

επέκταση της τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός.  

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fluxys  κ. 

Pascal de Buck είχε δηλώσει στην εφημερίδα L’Echo σχετικά με την Ελλάδα και 
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την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ: «Περιμένουμε τη συνέχιση της διαδικασίας για να 

μελετήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ζήτημα και αν επιλεγούμε, η συμμετοχή 

της Fluxys στη ΔΕΣΦΑ θα είναι σχετικά μέτρια, αλλά είναι σαφές ότι η Ελλάδα 

έχει πολύ καλή στρατηγική θέση, δεδομένου ότι οι νέες ροές φυσικού αερίου θα 

προμηθεύσουν την Ευρώπη μακροπρόθεσμα»   

 

 

                

 


