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Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Έργα Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά  
  η εξέλιξη των έργων κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική 

 
Δυναμικό παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 

 υψηλόβαθμα Κυβερνητικά στελέχη και η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ 
 

Την εξέλιξη των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ για το σύνολο της Ανατολικής 

Αττικής είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2022 ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από αξιωματούχους της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός 

ενημερώθηκε για την υλοποίηση των έργων της σήραγγας διέλευσης αγωγών προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΚΕΛ) των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδό τους και 

επεσήμανε την τεράστια σημασία του αναπτυξιακού έργου της ΕΥΔΑΠ.  

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιος Τόσιος υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό που 

συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη, τον  Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη, 

τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευάγγελο Μπουρνού και τον Δήμαρχο Σπάτων- Αρτέμιδας κ. Δημήτρη Μάρκου.  

Με την ολοκλήρωση του τεράστιου αναπτυξιακού έργου της ΕΥΔΑΠ, η Ανατολική Αττική θα αποκτήσει ένα σύγχρονο 

δίκτυο αποχέτευσης και 4 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) τριτοβάθμιας επεξεργασίας.  Το έργο προβλέπει την 

κατασκευή άνω των 1.300 χιλιομέτρων αγωγών αποχέτευσης στους Δήμους Παλλήνης, Παιανίας, Ραφήνας-Πικερμίου, 

Σπάτων-Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Κρωπίας, Σαρωνικού και Ωρωπού.   

Αυτήν τη στιγμή́ εκτελούνται έργα προϋπολογισμού́ περίπου 150 εκ. ευρώ́ στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, 

Ραφήνας–Πικερμίου και Μαραθώνος, ενώ στο επόμενο χρονικό́ διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν έργα 

συνολικού́ προϋπολογισμού́ δημοπράτησης περίπου  240 εκ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν το ΚΕΛ  Ραφήνας–

Πικερμίου, Σπάτων–Αρτέμιδας, το ΚΕΛ Μαραθώνα και δίκτυα αποχέτευσης Σπάτων–Αρτέμιδας και Καπανδριτίου.  

Η πρόοδος των έργων, η σύμπλευση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η τήρηση των απαιτούμενων 

προδιαγραφών για έργα τέτοιου βεληνεκούς αποτελούν αποφασιστικό βήμα για την άρση των προστίμων της Ε.Ε. που 

επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 3,7 εκ. ευρώ κάθε εξάμηνο. 

Χάρη στις υψηλότατες τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται, τόσο το δίκτυο αγωγών 

ακαθάρτων όσο και τα υπερσύγχρονα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), πιστοποιούν την στροφή της ΕΥΔΑΠ προς 

τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Ο πολύτιμος πόρος του νερού, θα ανακυκλώνεται - αντί 

να χάνεται – για να τίθεται στη διάθεση της κοινωνίας.  

Οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής θα γίνουν αποδέκτες πολλαπλών πλεονεκτημάτων από το σύγχρονο αποχετευτικό 

δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Το ανακυκλωμένο νερό από τα ΚΕΛ, καθαρό σε ποσοστό 98%, θα χρησιμοποιείται για την άρδευση 

καλλιεργειών και για αστική και περιαστική χρήση. Επίσης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από τα 

τέλη εκκένωσης βόθρων. Ο βεβαρυμμένος υπόγειος υδροφορέας θα εξυγιανθεί, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων και το περιβάλλον.      

  



 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ιλισίων 9 , 157 71, Αθήνα  Τηλ.: 210-7495420-21  Fax: 210-7495381  e-mail: press@eydap.gr 

 

 

Εστιάζοντας στις μεγάλες αλλαγές και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών που θα επιφέρει το δίκτυο 

αποχέτευσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε: «Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο 

το οποίο γίνεται στην Ελλάδα αν αθροίσουμε όλες τις παρεμβάσεις σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας και αγωγών, 

είτε μιλάμε για αστικά δίκτυα είτε μιλάμε για τους κεντρικούς αγωγούς. Είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση, που 

φυσικά βελτιώνει την ποιότητα ζωής και δίνει άλλες δυνατότητες στην περιοχή». 

Τη στρατηγική προτεραιότητα των έργων αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής εξέφρασε ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιος Τόσιος: «Η ΕΥΔΑΠ έχει ενσωματώσει στον στρατηγικό σχεδιασμό της έργα 1,6 δις ευρώ, σε 

βάθος δεκαετίας, πρωταγωνιστώντας στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στην υλοποίηση έργων κυκλικής 

οικονομίας. Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Υποδομών, την Περιφέρεια αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

ώστε η Ανατολική Αττική το συντομότερο να εκσυγχρονιστεί και να απελευθερωθεί από το καθεστώς των βόθρων, οι 

οποίοι δημιουργούν δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας και τον Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, ως ΕΥΔΑΠ, υιοθετούμε 

σύγχρονες πρακτικές και νέες τεχνολογίες, ώστε το νερό που θα παραχθεί από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων να 

είναι υψηλής ποιότητας προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί για αστική για περιαστική χρήση και άρδευση 35.000 

στρεμμάτων αγροτικής γης. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή 

του στα έργα της Ανατολικής Αττικής, έργα που έμπρακτα θα προστατεύσουν και θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον, 

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.» 

 

 

 

 

   

   

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 


