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βιώσιμη διαχείριση του     
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Περιοχή Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ

44 Δήμοι απευθείας υδροδότηση από την ΕΥΔΑΠ

13 Δήμοι μέσω ενίσχυσης δημοτικού δικτύου

9 Δήμοι με μικτό σύστημα ύδρευσης



5

Οι παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά του νερού

Μείωση του μη 
τιμολογημένου νερού 

& των διαρροών
Παλαιά δίκτυα 

πόλεων

Στρατηγική που 
βασίζεται σε 

πραγματικά δεδομένα 
(ΙοΤ)

Πελατοκεντρική 
προσέγγιση & χρήση 

νέων τεχνολογιών

Κλιματική αλλαγή & 
αύξηση ενεργειακής 

αποδοτικότητας

Ανακύκλωση & 
επαναχρησιμοποίηση 

νερού
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ENVIRONMENT SOCIETY GOVERNANCE

Τα ESG στο επίκεντρο των αξιών μας
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ΝΕΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

- Smart grid
- ΙοΤ
- Μείωση εκπομπών 

Co2

- Επαναχρησιμοποίηση
- Sewer Mining
- R&D
- Νέα ΚΕΛ στην 

Ανατολική Αττική

- Κοινωνικά Τιμολόγια
- Συνεχείς έλεγχοι 

ποιότητας νερού
- Σύνδεση με τις 

τοπικές κοινωνίες
- Ψηφιακές Υπηρεσίες

- Ευθυγράμμιση με το 
πλαίσιο Εταιρικής 
διακυβέρνησης

- Δημοσιοποίηση ESG 
σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα (GRI, 
SASB, etc.)
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Η στρατηγική μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ βασίζεται σε 3 πυλώνες που εστιάζουν σε 6 
στρατηγικής σημασίας  έργα

#. Ψηφιοποίηση δεδομένων και 
μετασχηματισμός ERP συστημάτων / 
διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση 
απόδοσης και λήψης αποφάσεων (Business 

Intelligence, Finance & Operations 

Transformation)

# Βελτιστοποίηση κόστους, ανακατανομή 
πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου 
δυναμικού (Utilization of Resources & 

Workforce Planning) 

# Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση 
διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και 
παγίων (Smart grid)

# Ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση 
αποτυπώματος άνθρακα (Net Zero) 

Επιχειρησιακή αναβάθμιση Αξιοποίηση πόρωνΕκσυγχρονισμός λειτουργιών

# Μετασχηματισμός εμπειρίας πελάτη 
(Customer Transformation)

# Ανασχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου 
εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης 
μεταφορών (Digital supply chain & fleet 

management)

10%
Μείωση

λειτουργικού κόστους

10x
Μέγεθος

υλοποιημένων 
επενδύσεων
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Νέες Τεχνολογίες στην Ύδρευση & Αποχέτευση

Καλύτερος έλεγχος των πιέσεων  Μείωση θραύσεων Μείωση επιπέδου οχλήσεων πολιτών

Advanced Pressure Management και Smart Meters

Έξυπνο δίκτυο για αποστολή 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Συλλογή αναλυτικών στοιχείων  και 
άλλων δεδομένων για κάθε παροχή Χορήγηση πληροφοριών κατανάλωσης μέσω διαδικτύου

Αύξηση ικανοποίησης πολιτών



9

Έργα που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα

Τοποθέτηση έξυπνων 
μετρητών

(~80Κ σε Χαλάνδρι &        
Π. Φάληρο) Εξυγίανση δικτύων και 

μετάβαση στο έξυπνο 
δίκτυο 

Αξιοποίηση μη 
πόσιμων πόρων 

νερού

Επαναχρησιμοποίηση 
ανακτημένου νερού

Σταδιακή αντικατάσταση 
συμβατικών μετρητών

Αντικατάσταση ~ 150 χλμ. αγωγών 
το χρόνο 

(1,5% του συνολικού μήκους του δικτύου 
κατά έτος)

Σχεδιασμός νέων ΚΕΛ 
Ανατολικής Αττικής με 
χρήση ανακυκλωμένου 
νερού για εμπλουτισμό 

υδροφόρου ορίζοντα και 
άρδευση αγροτικών 

εκτάσεων (35.000 στρ.)

Συνεργασία με Περιφέρεια 
Αττικής και Υπουργείο 

Πολιτισμού για αξιοποίηση 
του ύδατος από το 

Αδριάνειο Υδραγωγείο
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΄Εργα με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

Αντικατάσταση 1/3 

του στόλου 
οχημάτων με 

ηλεκτρικά οχήματα Ενεργειακές παρεμβάσεις 
στα κτίρια

Αντικατάσταση 
συμβατικής με πράσινη 

ενέργειαΜείωση CO2 κατά 2% στις 
συνολικές εκπομπές

Μείωση CO2 κατά 2% στις 
συνολικές εκπομπές

Μείωση εκπομπών CO2 με στόχο τη μείωση κατά 35% του ανθρακικού αποτυπώματος σε 10 
χρόνια

Ενεργειακές 
παρεμβάσεις στις 

λειτουργίες

Μείωση CO2 κατά 25% 

στις συνολικές 
εκπομπές

Μείωση CO2 κατά 6% 

στις συνολικές εκπομπές



~400.000 

εξυπηρετούμενοι 
κάτοικοι

~720 εκ. ευρώ 
προϋπολογισμός

~1.400 χλμ. 
δίκτυα 

αποχέτευσης

4 ΚΕΛ
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Περιβαλλοντικά Οφέλη των νέων Έργων στην Ανατολική Αττική

• Προστασία υδάτινου πόρου
• Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος έργων
• Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα και αναβάθμιση 

οικοσυστήματος
• Άρδευση 35.000 στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων
• Καθαρές ακτές στην Ανατολική Αττική
• Οικονομικό όφελος για τους κατοίκους από την κατάργηση 

των βόθρων (από 1.000 – 1.200 ευρώ/έτος)
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«Ένας από τους βασικούς σκοπούς της στρατηγικής της 
ΕΥΔΑΠ είναι να αποτελέσει 

υπόδειγμα εταιρείας κυκλικής οικονομίας, 

μέσω της ψηφιοποίησης των λειτουργιών, της 
αναβάθμισης των συστημάτων και της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης των πόρων, με στόχο τη
διαχείριση νερού μηδενικού ανθρακικού 

αποτυπώματος»
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας


