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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Νέα εποχή στην Ανατολική Αττική με αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας από την ΕΥΔΑΠ 

 

 

Τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα οφέλη που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία είχαν την ευκαιρία 

να συζητήσουν οι δήμαρχοι Παιανίας και Κορωπίου με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στο περιθώριο της 

επίσκεψης στο νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των ομώνυμων Δήμων. 

 

Με αφορμή τα έργα αναβάθμισης της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, 

κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, με επικεφαλής τον Aναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναστάσιο Τόσιο, 

επισκέφθηκε το νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας- συνοδευόμενο από 

τους δημάρχους Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση Παιανίας, Ισίδωρο Μάδη καθώς και τον Αλέξανδρο 

Καλογερόπουλο, Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.  

 
Πρόκειται για ένα έργο πνοής που κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής και θα λειτουργεί η ΕΥΔΑΠ, του 
οποίου ο προϋπολογισμός θα αγγίξει σταδιακά στα 200 εκ ευρώ περίπου (δίκτυο και ΚΕΛ) και αφορά 
στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, καθώς θέτει σε πρώτο πλάνο την ανάκτηση, τον εμπλουτισμό 
και την αξιοποίηση των υδατικών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών προβλέποντας, διάθεση 
ανακυκλωμένου νερού για πυρόσβεση, πότισμα δημοτικών πάρκων, άρδευση γεωργικών εκτάσεων και 
εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.  
 

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης (Δήμοι, Περιφέρεια, ΕΥΔΑΠ), αναδείχθηκαν τα θέματα που 

απασχολούν τους δημότες της περιοχής από τα έργα τη εταιρείας ενώ συζητήθηκαν δράσεις και 

ενέργειες με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την μεγιστοποίηση των τοπικών 

πλεονεκτημάτων που προκύπτουν.  

 

«Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής αναμένεται 

θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλες τις εκφάνσεις της, ενισχύοντας παράλληλα την 

πρωτογενή παραγωγή αλλά και τις αξίες γης. Η λειτουργία του ΚΕΛ Κορωπίου–Παιανίας θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών ώστε ο βαθμός καθαρότητας του επεξεργασμένου 

προς ανακύκλωση νερού θα επιτρέπει τη χρήση για απεριόριστη άρδευση, αστική και περιαστική 

επαναχρησιμοποίηση αλλά και εμπλουτισμό υπογείων υδροφορέων. Για εμάς στην ΕΥΔΑΠ πρώτο μας 

μέλημα αποτελεί η βέλτιστη διαχείριση των πόρων και η κυκλική οικονομία προς όφελος όλων», τόνισε 

ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Τόσιος μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.  

 

«Το νερό είναι πολύτιμο για να χάνεται στη θάλασσα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος για τη σπουδαιότητα 

του ανακυκλωμένου νερού καθώς θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες αγροτικές καλλιέργειες τονώνοντας 

τον πρωτογενή τομέα, ενώ θ’ αποτελέσει «πράσινη ασπίδα» για τον υπόγειο υδροφορέα από την 

υπεράντληση των γεωτρήσεων. Οφείλουμε σαν αιρετοί της αυτοδιοίκησης, να λαμβάνουμε γενναίες 

αποφάσεις, πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις και υιοθετώντας πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και 

της κυκλικής οικονομίας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών», σημείωσε ο δήμαρχος Κρωπίας 

Δημήτρης Κιούσης. 

 



 

  

«Στην πόλη της Παιανίας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών οικογενειών, όπου οι καλλιέργειες 

αποτελούν την κύρια και μοναδική επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η άρδευση των αγροτικών 

εκτάσεων πραγματοποιείται από τους αγρότες μέσω γεωτρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως κοστοβόρες 

και περιβαλλοντικά επιβλαβείς. Αντιλαμβάνεσθε επομένως την προστιθέμενη αξία του έργου, η διάθεση 

κατάλληλου νερού σε χαμηλότερο κόστος», σημείωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παιανίας, 

Ισίδωρος Μάδης.  

 

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής τόνισε από 

πλευράς Περιφέρειας: «Έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, η Περιφέρεια 

Αττικής στέκεται αρωγός στο επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο βασίζεται στην επαναξιοποίηση 

του νερού. Οι εθνικές και διεθνείς πολιτικές στηρίζονται στο ανακυκλωμένο νερό ως εναλλακτική μέθοδο 

παροχής νερού μ’ ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Η χώρα μας και ειδικότερα η Ανατολική Αττική 

κάνει το μεγάλο βήμα με την επαναξιοποίηση των πολύτιμων φυσικών πόρων, αναβαθμίζοντας τις ζωές 

των κατοίκων της περιοχής.» 

 

«Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η αστικοποίηση, η αδόμητη και άναρχη ανάπτυξη συνδυαστικά με το 
φαινόμενο της λειψυδρίας, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, έχουν δημιουργήσει δυσβάστακτες 
συνθήκες για τους αγρότες της περιοχής. Λάβετε δε υπόψη ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή 
μας αριθμούν πάνω από 2000 μέλη, τα οποία ρίχνονται καθημερινά στη μάχη της επιβίωσης, καθώς ο 
δύσκολος αυτός τομέας βιοπορισμού που επιλέξαμε, συρρικνώνεται διαρκώς. Με τη λειτουργία του 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των υπόγειων 
υδροφόρων που χρησιμοποιούνται για άρδευση μέσω τεχνητού εμπλουτισμού αυξάνοντας το διαθέσιμο 
υδατικό δυναμικό για τον γεωργικό τομέα», συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Σταμάτης πρόεδρος Αγροτικού 

Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Παιανίας.  
 

Να σημειωθεί ότι το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ ύψους 600 εκατ. ευρώ για την Ανατολική Αττική, 
αναμένεται να εξυπηρετήσει προοπτικά 400 χιλιάδες και πλέον νοικοκυριά στην περιοχή 


