
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ. 3246/28.6.2001 

  
Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΓΚΑ 

  
  

       Ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Χρήστος Τσόγκας ενημέρωσε τη Διοικούσα 
Επιτροπή και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την εξέλιξη 
του σχεδίου μετοχοποίησης της Εταιρίας και την εισαγωγή της στο 
Χρηματιστήριο. 
       Μετά από τη ψήφιση, από τη Βουλή, των σχετικών ρυθμίσεων  που 
αφορούν στη μετοχοποίηση της ΕΥΑΘ (στο πλαίσιο του Ν/Σ για τις επιχειρήσεις 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτων) θα προωθηθούν 
οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν: 
-          το διαχωρισμό της υφιστάμενης ΕΥΑΘ σε ΕΥΑΘ Παγίων και ΕΥΑΘ Α.Ε. 
-          τη σύσταση ενός νέου ΝΠΔΔ, της ΕΥΑΘ Παγίων, η οποία θα είναι η 

ιδιοκτήτρια όλων των Παγίων Στοιχείων που σήμερα έχει στο ενεργητικό της 
η υφιστάμενη ΕΥΑΘ Α.Ε. 

-          η ΕΥΑΘ Α.Ε. -εταιρία  διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
στη ζώνη ευθύνης της- θα είναι η εταιρία που θα εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο. Η Εταιρία αυτή θα έχει και την ευθύνη συντήρησης των 
δικτύων, ενώ τα έργα επέκτασης των δικτύων θα εκτελεί η ΕΥΑΘ Παγίων. 

Όπως ενημέρωσε ο κ. Τσόγκας, το 51% της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα μείνει στον έλεγχο 
του Δημοσίου (Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας-
Θράκης) ενώ το υπόλοιπο 49% των μετοχών της Εταιρίας θα διατεθεί στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκτιμάται ότι η αίτηση για εισαγωγή της Εταιρίας στο 
ΧΑΑ θα υποβληθεί μέχρι το Σεπτέμβριο 2001. 
Με την εισαγωγή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο εκτιμάται ότι η Εταιρία θα 
μπορέσει να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και να 
προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές. 
Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιάννης 
Οικονομίδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Θανάσης Τζακόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας 
κ. Βενέτης Μπούρας και τα μέλη κ. Κορίνα Σοϊλεμετζίδου, κ. Βαγγέλης 
Αδαμογιάννης, κ. Ανδρέας Κουράκης, και κ. Κώστας Κατσάβαλος. Επίσης την 
ενημέρωση παρακολούθησε η Γεν. Γραμματέας της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σόφη Κασούρη.- 

                                                                        Από το Γραφείο Τύπου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


