
Βιώσιμη Ανάπτυξη



 41 
δεξαμενών

  39 
αντλιοστασίων αντλιοστασίων

αποχέτευσης

Ύδρευση & Αποχέτευση σε περισσότερους από 
1,2 εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες 

Εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Λειτουργία 
και συντήρηση 

60

διυλιστηρίου 
για το νερό 
του Αλιάκμονα

aγωγών 
ύδρευσης 
πάνω από 2.733,83 χλμ

εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



328 
εργαζόμενοι

Τζίρος 2020
72 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη
επενδύσεις ύψους
83 εκατ. ευρώ

Συμμετοχή σε διαγωνισμό 
για την κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ 
του φράγματος Χαβρία 
στη Χαλκιδική

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού

Εκσυγχρονισμός 
δικτύου

Αντικατάσταση 
παλαιών υδρομέτρων

Βελτίωση 
υποδομών

Επέκταση δικτύου 
σε νέες περιοχές

Αναβάθμιση 
κτιριακών 
υποδομών

Επεμβάσεις 
λειτουργικής
αναβάθμισης

Επεμβάσεις
ενεργειακής
βελτίωσης

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης 2020 – 2026

Υλοποίηση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος ύψους 174 εκατ. ευρώ



Έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Smart Water
Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης 
της κατανάλωσης

άμεσο εντοπισμό συμβάντων 
με αποστολή ειδοποιήσεων

προσωποποιημένη πληροφόρηση 
στον τελικό χρήστη

εξυπηρέτηση και αυτοματοποίηση 
διαδικασιών της εταιρίας

Δυνατότητα για:

Aqua3S

Εντοπισμός αδύναμων 
(μη ανθεκτικών) σημείων στη 
διαχείριση του νερού της εταιρίας

Εφαρμογή βέλτιστων, 
συνεκτικών αποφάσεων

City Water Resilience Framework

Στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας 
και της προστασίας του συστήματος 
υδροδότησης της Θεσσαλονίκης

Συνδυασμός on-line οργανολογίας 
και της βέλτιστης τοπογραφίας στο δίκτυο 
ύδρευσης με σκοπό τον εντοπισμό 
ενός μεγάλου εύρους ρυπαντικών ουσιών



Στόχος:

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η διαρκής μείωση 
του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος
 

Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των συνολικών 
εκπομπών CO2

Μελέτη και αδειοδότηση 
φωτοβολταϊκών σταθμών 
στις εγκαταστάσεις της 

Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας 
σε υποδομές ενεργειακών 
καταναλώσεων που διαχειρίζεται

Περιορισμός κατανάλωσης 
ενέργειας στο υπό ανακαίνιση 
κτίριο διοίκησης της Εγνατίας 

Αγορά 10 φιλικών προς το 
περιβάλλον αυτοκινήτων μέσα 
στο 2022 και ανανέωση στόλου 

Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας 
βιοαερίου και συμπαραγωγής 
θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας 

1. 2.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Διασύνδεση εσωτερικών και 
εξωτερικών συστημάτων 
για την βελτίωση της 
εξυπηρέτησης πελατών

Βελτίωση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών με webportal και 
mobile εφαρμογή

Η ΕΥΑΘ στοχεύει σε

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ανθεκτικότητα 

Κοινωνική συνοχή




