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Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με αριθμούς 

13.356.781 € 

Κύκλος Εργασιών 2020 

170.000 ι.κ. 

Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

Χανίων 

9.576.408 m3 

Κατανάλωση νερού 
έτους 2020   

(240 l/κάτοικο/ημέρα) 

1981 

Ιδρύθηκε το 1981 - 
μία από τις πρώτες 

στην Ελλάδα 

108.642 κάτοικοι 
Διπλασίασε τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό 
της με το νέο Καλλικρατικό 

Δήμο Χανίων το 2011 
 

137 εργαζόμενοι 
Μόνιμο προσωπικό 
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Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με αριθμούς 

725 km 
Δικτύου 

Ύδρευσης  

467 km 
Δικτύου 

Αποχέτευσης 

25 km Δίκτυα 
Άρδευσης 

60 km Δίκτυα 
Ομβρίων 

63.000 
Υδρόμετρα  

49 
Αντλιοστάσια 
Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης 

46 Δεξαμενές 
Ύδρευσης & 

άρδευσης  

3 Δεξαμενές Φορτίου  
όγκου 19.500 m3 
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H Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων- Έργα υποδομών  
 

124.495.316 € 
Π/Υ μελέτης νέων 

έργων  

Προγραμματισμέν
α έργα 2022-2025 

15.137.306 € 
Π/Υ συμβάσεων 

Τρέχοντα έργα & 
μελέτες 

 (2019-σήμερα) 
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Έργα ύδρευσης 

Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων 

Έργα αποκατάστασης ζημιών μετά από φυσικές 
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(προγραμματισμός 2022-2025) 

Έργα επεξεργασίας λυμάτων 

Έργα ύδρευσης 

Έργα αποχέτευσης 

Έργα διεθέτησης ποταμών/ προστασίας 
παράκτιας ζώνης 

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών 

Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων 



Κατανομή Χρηματοοικονομικού κόστους Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων 
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27% 

57% 

7% 
9% 

Ποσοστιαία κατανομή του 
Χρηματοοικονομικού Κόστους 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Κόστος Κεφαλαίου (Κ ) 

Λειτουργικό Κόστος  (Λ) 

Κόστος Συντήρησης (Σ) 

Κόστος Διοίκησης και άλλα 
κόστη (Δ) 

45% 

32% 

19% 

4% 

Ποσοστιαία κατανομή Κόστους 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανά υπηρεσία ύδατος 

Ύδρευση 

Δίκτυα Αποχέτευσης 

ΕΕΛ Χανίων 

Διάθεση Λυμάτων ΔΕΥΑΒΑ 



Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στην 
διαχείριση του νερού και των λυμάτων 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοποίηση του 
Ψηφιακού 

μετασχηματισμού 

Ενεργειακό 
κόστος 

Βελτίωση της 
Αποδοτικότητας 
στην λειτουργία 

Αναδυόμενοι 
ρύποι 

Πανδημία  
SARS-CoV-2 

Προσαρμογή 
στην Κυκλική 

Οικονομία 

Απειλές 

Κλιματική 
αλλαγή 

Ακραία 
καιρικά 

φαινόμενα 

Water Conference 2021 



H διαχείριση νερών & λυμάτων σήμερα –  

το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει 
 
 Η Οδηγία 2020/2184/ΕΕ για την ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης θα ενσωματωθεί στην Ελληνική 
νομοθεσία έως 12/1/2023 

 Ο Κανονισμός 2020/741/ΕΕ για τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων εφαρμόζεται από 
26/6/2023 

 Η οδηγία 91/271/ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης  

 Η οδηγία 86/278/ΕΕ για την επαναχρησιμοποίηση της ιλύος 
από την επεξεργασία αστικών λυμάτων βρίσκεται σε διαδικασία 
αναθεώρησης 

 Στην Ελλάδα βρίσκεται υπό έκδοση η ΚΥΑ για την 
επαναχρησιμοποίηση της ιλύος  
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Με τι θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων και  

την επεξεργασία των λυμάτων 
 
 Αυστηρότερες ποιοτικές απαιτήσεις για το πόσιμο νερό και τα 

επεξεργασμένα λύματα  
 

 Αναδυόμενοι ρύποι (φαρμακευτικές ουσίες, μικροπλαστικά)  
 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας στην λειτουργία και ανάκτηση κόστους 
 

 Εκσυγχρονισμός της παρακολούθησης (monitoring & reporting)  
 

 Ψηφιακός μετασχηματισμός : αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο , 
διασυνδεδεμένες  βάσεις δεδομένων, ανάλυση δέδομένων για την πρόληψη 
και την βελτίωση της λειτουργίας 

 
 Δράσεις προς ουδέτερο ή θετικό ενεργειακό ισοζύγιο για την επεξεργασία 

των λυμάτων- μείωση της κατανάλωσης ενέργειας- παραγωγή ενέργειας 
 

 Σχεδιασμός και λειτουργία στο πλαίσιο μιας καθαρής κυκλικής οικονομίας 
(ανάκτηση θρεπτικών , επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και ιλύος) 
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Με τι θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων και 

την επεξεργασία των λυμάτων 
 

 Εισαγωγή διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου για την αποφυγή αναζήτησης λύσης στο 
τελευταίο σημείο (no end-of-pipe solutions) :  

 Λεκάνες απορροής πηγών υδροληψίας 
 Δίκτυο υδροδότησης 
 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων 
 Επαναχρησιμοποίηση ιλύος 

 

 Εκτίμηση διαρροών και δράσεις μείωσής τους (ενημέρωση της Ε.Ε. από τα κράτη 
μέλη για τους δείκτες διαρροών σε φορείς  >100.000 εξυπηρ. πληθυσμό - 12/1/2026 )  

 

 Νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση της  ΕΕ/91/271  
 Δράσεις μείωσης της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος εξαιτίας  των 

αστικών απορροών (urban run-off)  
   Αποτελεσματική επεξεργασία  των λυμάτων μικρών οικισμών (< 2.000 ΙΚ)  

 
 Προώθηση της χρήσης του νερού της βρύσης –σε συνδυασμό με τον στόχο 

μείωσης κατανάλωσης πλαστικών 
 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή – ενημέρωση του κοινού για την 
διαχείριση  των υδάτινων πόρων 
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Προβλήματα που απαιτούν λύσεις για να 
προχωρήσουμε στο αύριο 
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Αδυναμία μόνιμων 
προσλήψεων 

Το έλλειμμα στελεχιακού δυναμικού 
βαθαίνει ενώ οι απαιτήσεις για τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση 
αναβαθμισμένων  υπηρεσιών και έργων 

γίνεται εντονότερη 

Αυξανόμενο 
κόστος ενέργειας  

«Ηλικιωμένες» 
υποδομές 

Αντικατάσταση & αναβάθμιση για 
την ορθή λειτουργία αλλά και την 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

Πώς θα μεταδοθεί 
η γνώση? 

Η στελέχωση των Δ.Ε.Υ.Α. έγινε κυρίως τις 
δεκαετίες 1980-1990 – το έμπειρο 

προσωπικό βρίσκεται σε φάση αποχώρησης 



Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων 

 

 Αυτοματοποίηση και SCADA για τους 
σταθμούς αποχέτευσης της Δ.Ε. 
Χανίων  και την ΕΕΛ– από το 2001 

 

 Αλκαλική σταθεροποίηση για την 
παραγόμενη ιλύ – μείωση παθογόνων, 
οσμών, βελτίωση διαχειρισιμότητας 

 

 Κατασκευή πιλοτικού έργου 
κομποστοποίησης της ιλύος σε 
συνεργασία με Φ.Ο.Δ.Σ.Α. (ΔΕΔΙΣΑ 
ΑΕ) για το 25% της παραγόμενης ιλύος 
(σε  εξέλιξη, αφορά 1200 τόνους/έτος) 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων 
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Μικρής έκτασης επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων στην 
ΕΕΛ Χανίων για άρδευση 40 στρεμμάτων μετά από απολύμανση με UV– ικανοποιούνται οι 
προδιαγραφές της ΚΥΑ 145116/2011 για απεριόριστη άρδευση 



Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων 
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 Παραγωγή καθαρού βιοαερίου: Η προσθήκη τριχλωριούχου σιδήρου στην είσοδο της 
ΕΕΛ μειώνει το υδρόθειο στο παραγόμενο βιοαέριο κατά 90% αυξάνοντας τον χρόνο 
ζωής των καυστήρων και διασφαλίζοντας χαμηλές εκπομπές SO2 στα καυσάερια 
 

 Συμπαραγωγή θερμικής - ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο που προκύπτει από 
την αναερόβια χώνευση ιλύος – κάλυψη του 15% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕΛ 

 



 

Καλές πρακτικές - Τι  κάνουμε   :  
Ερευνητικά έργα στην επεξεργασία των λυμάτων 

Συνεργασίες με Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 
 
2G-MED09-262 MEDIWAT «Evaluating the potential of using polished wastewater plant  
effluent for irrigation –Αξιολόγηση του δυναμικού χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων για 
άρδευση»,  
 Πιλοτική μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας  
 Χρήση φωτοβολταϊκών για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου στο Πολ.Κ. 
 Αξιολόγηση της ποιότητας των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με ΚΥΑ 145116/2011 ως 

προς τις παραμέτρους ρυπαντικού φορτίου και τις ουσίες προτεραιότητας – διαπίστωση 
καταλληλότητας  για απεριόριστη άρδευση 

 

WaysTUP “Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased 
products in the city context” 
 Χρήση αστικών βιοαποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας  
 Παραγωγή βιοκάρβουνου σε ένα φούρνο μεγάλη χωρητικότητας και παραγωγικής ικανότητας 
 Συλλογή των απαερίων και απομάκρυνση των πτητικών ρυπαντών 
 Παραγωγή  ηλιακής ενέργειας  ισοδύναμης της κατανάλωσης της μονάδας  
 Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος  
 Βελτίωση της  τρέχουσας αντίληψη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών για τα προϊόντα από 

βιοαπόβλητα – αλλαγή συμπεριφοράς της κοινωνίας 
 

 

Χρήση τεχνητών υγροβιότοπων  για την αφυδάτωση της ιλύος και την επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων 
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Τι κάνουμε:  
Λύματα και Covid 19:  Ανατροπές , προσαρμογή 

και νέα πεδία δράσης 
 

 
 

 

 

 

Ένα από τα πρώτα μέλη  
του Εθνικού Δικτύου 
Επιδημιολογίας Λυμάτων 

11ος 2020 – σήμερα 
3 δειγματοληψίες /εβδομάδα 

Τα δείγματα αναλύονται  
από το ΕΚΠΑ/Τμήμα Χημείας 

Εκτός του SARS-Cov-2, για φαρμακευτικές  
ουσίες, ενδοκρινικούς  διαταράκτες  
→ δείκτης κοινωνικής συμπεριφοράς 

Συμμετοχή στη  
«Μελέτη της δράσης 
μικροπλαστικών ως 
φορείς γονιδίων  
αντοχής σε δείγματα υγρών 
αποβλήτων»  
του ΠΕΔΥ  Κρήτης 
(11ος 2021 +) 

Ανίχνευση μικροπλαστικών πριν την είσοδό και 
 μετά την έξοδο της ΕΕΛ → ανίχνευση 

 και ποσοτικοποίηση των γονιδίων αντοχής  
σε αντιβιοτικά ως αποτέλεσμα  

του σχηματισμού βιοφίλμ πάνω στα πλαστικά 
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Τι σχεδιάζουμε :  
στην διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων 

 

 Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση έργο εγκατάστασης Φ/Β στην ΕΕΛ 
(300 KW) που θα καλύψει επιπλέον 15% των ενεργειακών αναγκών της 
εγκατάστασης 

 

 Μελέτη προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης  για την ξήρανση της ιλύος με 
στόχο την επαναχρησιμοποίηση σε 

 Γεωργία 

 Αποκατάσταση τραυματισμένων φυσικών ανάγλυφων 

 Συνεπεξεργασία με άλλα βιοαπόβλητα για την παραγωγή κόμποστ 

με παράλληλη αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών θερμικής και  
ηλεκτρικής  ενέργειας για την ξήρανση: 

 Βιοαέριο 

 Βιομάζα 

 Φωτοβολταϊκά 
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Τι σχεδιάζουμε  :  
στην διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων 

 

 Πρόταση για ένταξη στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 μελέτης 
Τριτοβάθμιας επεξεργασίας των εκροών της ΕΕΛ (δυναμικότητας 
25.000m3/ημέρα) και δικτύου άρδευσης για την ελλειμματική σε 
υδάτινους πόρους Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων 

 

 Ενταγμένο έργο επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Μαράθι του Δ. Χανίων 
με διάθεση των εκροών για άρδευση (Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020) 

 

 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Α’ και Β’ φάσης Ε.Ε.Λ. Χανίων- μείωση 
ενεργειακού κόστους (Π/Υ 5.165.700€ - έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα 
Α.ΤΡΙΤΣΗΣ)  
 

 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης – διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών 
(Π/Υ 10.750.000 € - έχει υποβληθεί στο Α. ΤΡΙΤΣΗΣ) 
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Καλές πρακτικές – Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

Αυτοματοποίηση - SCADA για το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕ Χανίων  
- από το 1998 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

Αυτοματοποίηση - SCADA για το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕ Χανίων  
- από το 1998 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

Αυτοματοποίηση - SCADA για το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕ Χανίων  
- από το 1998 
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Καλές πρακτικές  -Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

 

Yλοποιείται το έργο : 
«Τηλεμετρία και τηλεέλεγχος διαρροών σε νέα δίκτυα ύδρευσης, επέκταση 
αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς και αναβάθμιση των τοπικών 
σταθμών ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA) του Δήμου Χανίων» 

Προϋπολογισμού σύμβασης 2.075.030 € - Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 Εκσυγχρονισμός  Η/Μ εγκαταστάσεων,  Γεωτρήσεων, αντλιοστασίων  Δεξαμενών και κύριων 

εισόδων νερού σε 5 Δ.Ε. Ενότητες του Δ. Χανίων 

  Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών   
Δεξαμενών του δικτύου ύδρευσης – καταγραφή του συνόλου του παραγόμενου και 
διατιθέμενου νερού.  

 50 νέες εγκαταστάσεις- 5 φρεάτια διασύνδεσης δικτύων, 33 Δεξαμενές και 12 Γεωτρήσεις και 
Αντλιοστάσια  

 Εκσυγχρονισμός των 10 ΤΣΕ υδροδότησης της Δ.Ε. Χανιών  

 Αναβάθμιση και εγκατάσταση 16 σταθμών μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων εσωτερικού 
δικτύου διανομής νερού της Δ.Ε. Χανίων-δυνατότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης 
προβλημάτων στην απολύμανση σε πραγματικό χρόνο 

 Αναβάθμιση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Ύδρευσης 

 Λογισμικό Προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου (BENTLEY WaterGEMS) Διαχείρισης 
Ενέργειας,  Διαχείρισης Ποιότητας Υδάτων και Διαχείρισης Διαρροών 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

 

Υλοποιούνται 
 Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης του Δ. Χανίων (Masterplan) 

 Σχέδιο Ασφάλειας Νερού  
 Χρηματοδότηση από ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 

 

 Εργα προστασίας των πηγών υδροληψίας Αγιάς  από επιφανειακές 
απορροές  Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Χανίων  

 

 On line καταγραφή και απομακρυσμένη λήψη δεδομένων ποιοτικών 
παραμέτρων σε πηγές υδροληψίας για την παρακολούθηση και την ταχεία 
απόκριση στον επηρεασμό των πηγών από φαινόμενα θολότητας (πηγές 
υδροληψίας Αγιάς, Γεωτρήσεις Στύλου) 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
Παρακολούθηση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο – 

μεταφορά δεδομένων 
 

 

Water Conference 2021 



Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
Έλεγχος ποιότητας νερού  

 
Διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερού 

κατά ISO 17025 (Ε.Σ.Υ.Δ 1163) 

2019 

Μικροβιολογικές και 
φυσικοχημικές παράμετροι 

2021 

Δειγματοληψία νερών 

2022 

Ανιόντα, μέταλλα 
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
Ενημέρωση καταναλωτών για την ποιότητα του νερού – 

Πλατφόρμα ΥΔΩΡ  
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Καλές πρακτικές - Τι κάνουμε :  
Ενημέρωση καταναλωτών για την ποιότητα του νερού  - 

Πλατφόρμα ΥΔΩΡ 
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Τι σχεδιάζουμε  :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

 
Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση – 5.805.000 € (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ) 
 Eγκατάσταση 16.000 έξυπνων υδρομέτρων (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε υφιστάμενες οικιακές 

υδατοπαροχές της Δ.Ε. Χανίων 

 Μετάδοση των δεδομένων κατανάλωσης και των συναγερμών με την εγκατάσταση 
Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας (ΣΔΕ) σε κατάλληλες θέσεις 

  Σύγκριση των καταγεγραμμένων τιμών των ψηφιακών υδρομετρητών με τα δεδομένα 
καταγραφής στις εισόδους ή σε κομβικά σημεία των πιεζομετρικών ζωνών (DMA’s) 

 Φορητοί σταθμοί ελέγχου (ΦΣΕ) για τον εντοπισμό σημειακών διαρροών και ποιοτικών 
στοιχείων  

 Παρακολούθηση και ανάλυση όλων των δεδομένων στον υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου (ΚΣΕ)  
 

Για να επιτευχθούν  
 Μείωση του μη τιμολογούμενου νερού  
 Εντοπισμός και μείωση των αφανών διαρροών   
 Παρακολούθηση σε real time του υδατικού  ισοζυγίου του δικτύου (παροχή κεφαλής 

/ζώνης δικτύου VS κατανάλωση) 
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Τι σχεδιάζουμε :  
στην διαχείριση των υδάτινων πόρων 

 
 Την διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε. Χανίων και των πρώην περιαστικών 

δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του  Δήμου Χανίων (εξωτερικό- εσωτερικό 
υδραγωγείο) - Μελέτη υπό εκπόνηση , ίδιοι πόροι  
 

  
 Την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς (κύριος υδροφορέας βόρειου 

μετώπου Π.Ε. Χανίων) Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη με Προγραμματική 
σύμβαση με Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020) με σκοπό  

 Την αναρρύθμιση και δημιουργία νέων γεωτρήσεων 
 Την παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων και σε real time μετάδοση  

δεδομένων 
 

 Την εκτεταμένη αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και την αναβάθμιση 
δεξαμενών και αντλιοστασίων  (Π/Υ 2.500.000 ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΧ και  9.965.000€ 
έχει υποβληθεί στο Α.ΤΡΙΤΣΗΣ) 
 

  Την  ψηφιακή αποτύπωση  των   δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  
 
 Την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών υδρομετρητών για το σύνολο των ΔΕ του Δ. 

Χανίων 
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Η εποχή των δεδομένων :  
στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αστικών λυμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water Conference 2021 

Λεπτομερής  
καταγραφή  της 

πληροφορίας 

Στοχευμένη 
παρακολούθηση & 

μετάδοση δεδομένων για 
κρίσιμες  ποσοτικές και 
ποιοτικές παραμέτρους  

Αξιόπιστα 
συστήματα 

παρακολούθησης 

Αξιόπιστα 
συστήματα 

μετάδοσης της 
πληροφορίας 

Διασυνδεδεμένα 
δίκτυα  δεδομένων 

Ανάλυση δεδομένων 

 
Στην  ασφάλεια του πόσιμου νερού 
Στην εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου 
Στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Στην αύξηση της απόδοσης 
 



Στην σύνθετη και απαιτητική εποχή μας  
Για να επιτύχουμε την ορθή  διαχείριση των υδάτινων πόρων 

και των αστικών λυμάτων  
 

 

 Ευρείες συνεργασίες όλων των εμπλεκόμενων (Υπουργεία,  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Φορείς ύδρευσης) 

 Όχι μονομερείς ενέργειες – το κόστος θα καταστεί δυσβάστακτο 

 Πολιτικές αποφάσεις που κατανέμουν τις αρμοδιότητες και προωθούν 
την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων 

 Ετοιμότητα στην αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων –σχεδιασμός 
για την πρόληψη και την άμεση επέμβαση  (το δίδαγμα της 
πανδημίας)  
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