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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.  

αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στον Μητροπολιτικό Πόλο του 

Ελληνικού 

 

H ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης με τη Lamda 
Development S.A., μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. («LAMDA») που αφορά στην 
ύδρευση, αποχέτευση και εγκατάσταση παραγωγής ανακυκλωμένου νερού, καθώς και 
δικτύου αστικής και περιαστικής διανομής ανακυκλωμένου νερού για την κάλυψη των 
αναγκών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.  
 
Το Μνημόνιο υπογράφηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής, 
με σκοπό την αξιοποίηση και ανάπλαση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.  
Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,  θα εποπτεύει την κατασκευή 
των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, παραγωγής και διάθεσης του ανακυκλωμένου νερού, 
ενώ, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας, συντήρησης και 
διαχείρισής τους. Η ΕΥΔΑΠ επίσης, θα εκτελέσει έργα μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού  που εκτιμώνται σε 17.000 κυβικά μέτρα την ημέρα στην πλήρη ανάπτυξή του. 
Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή εγκατάστασης παραγωγής ανακυκλωμένου νερού η οποία 
θα καλύπτει τις ανάγκες των κοινόχρηστων και ανοιχτών χώρων πρασίνου του Πάρκου 
Ελληνικού. Η δυναμικότητα της παραπάνω εγκατάστασης, σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι της 
τάξεως των 7.000 κυβικών μέτρων την ημέρα.  
 
Για τις δύο Εταιρείες, η εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας αποτελεί βασικό 
παράγοντα του στρατηγικού τους σχεδιασμού και της υλοποίησης των επενδυτικών τους 
σχεδίων, κάνοντας χρήση όλων των τεχνολογικά προηγμένων εργαλείων διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη του πόρου και την προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρης Σαχίνης δήλωσε: «Η ΕΥΔΑΠ με γνώμονα την 
εταιρική στρατηγική της που είναι βασισμένη στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
κυκλικής οικονομίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των καταναλωτών, των 
εργαζομένων και των μετόχων της, επιθυμεί να σταθεί αρωγός σε μια από τις μεγαλύτερες 
επενδύσεις στη χώρα, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της στην επίτευξη της άριστης 
τεχνικά και περιβαλλοντικά λύσης στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού με την 
υδροδότηση, τη συλλογή, την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για την ανάπτυξη και 
διατήρηση του πρασίνου, που τόσο ανάγκη έχει η πρωτεύουσα,  χωρίς κατασπατάληση του 
φυσικού πόρου» 
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Στη σπουδαιότητα του Μνημονίου αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda 

Development S.A., κ. Οδυσσέας Αθανασίου δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Η ανάπλαση του 

Ελληνικού αποτελεί σημείο αναφοράς βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και πρωτοπορίας.  

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί μία πρωτοποριακή μονάδα βιολογικού 

καθαρισμού λυμάτων και δίκτυο ανακυκλωμένου νερού για την κάλυψη 

αναγκών κοινόχρηστων πράσινων και ανοικτών χώρων. Το έργο αυτό στην πλήρη ανάπτυξή 

του φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – 

Αγίου Κοσμά και να αποτελέσει παράδειγμα καλής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.  Πιστοί 

στη δέσμευσή μας υλοποιούμε τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη προσηλωμένοι 

στην προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος της χώρας και των πολιτών». 

 

 


