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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 
 

Η σπουδαιότητα και η ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων 
αναδείχθηκε στη σημερινή ημερίδα που οργάνωσε, στο Ζάππειο Μέγαρο, η ΕΥΔΑΠ, 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και με θέμα «Υδατικοί πόροι και 
κλιματική αλλαγή - Σύγχρονες προκλήσεις για τις εταιρείες διαχείρισης νερού». 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος 
Πάγκαλος επεσήμανε - μεταξύ άλλων - ότι η σπατάλη του νερού στην ελληνική 
επικράτεια είναι τεράστια και απαιτείται πολιτική ορθής χρήσης και εξοικονόμησης 
των αποθεμάτων. Τόνισε ότι η αύξηση της τιμής του νερού έχει αποδειχθεί ότι πολύ 
μικρή μόνο επιρροή έχει στην κατεύθυνση αυτή και στάθηκε στη σπουδαιότητα της 
ενημέρωσης της κοινωνίας στα θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού. 

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη 
επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει στροφή από τη μονοδιάστατη διαχείριση της 
προσφοράς νερού σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση, που δίνει έμφαση 
στη διαχείριση της ζήτησης. Δεν είναι πλέον δυνατό, πρόσθεσε, να θεωρούνται ως 
δεδομένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις, οι παραδοσιακές απώλειες, η αδιαφορία 
ως προς τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, οι παραδοσιακές 
ενεργοβόρες καλλιέργειες. 

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Θεμιστοκλής Λέκκας αναφέρθηκε στις δράσεις της 
Εταιρείας για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού και στη βελτίωση 
της ποιότητάς του, καθώς και στο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης μέρους των 
επεξεργασμένων αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας για άρδευση 
χώρων πρασίνου. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Νίκος Μπάρδης επεσήμανε την πολιτική 
εξωστρέφειας που έχει χαράξει η Εταιρεία, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή 
χώρο και αναφέρθηκε στα προγράμματα που προωθεί, τόσο για τη διαχείριση της 
ύδρευσης και αποχέτευσης στα νησιά, όσο και για την επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων στην Αττική.  
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Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις: 

 Απολογισμός των πεπραγμένων από την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60 στην 
πολιτική των υδατικών πόρων: Ανδρέας Ανδρεαδάκης, ειδικός γραμματέας Υδάτων 
του ΥΠΕΚΑ. 

 Οι προκλήσεις του σήμερα για τις εταιρείες διαχείρισης νερού κάτω από το πρίσμα 
της κλιματικής αλλαγής: Χρήστος Ζερεφός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Διαχείριση υδατικών πόρων πόλεων σε τροχιά ανάπτυξης: Νίκος Παπαδάκης, 
διευθύνων σύμβουλος ΕΥΑΘ. 

 Διαχείριση υδατικών πόρων στον ελλαδικό χώρο μέσα από το πρίσμα του 
«Καλλικράτη»: Μιχάλης Ταμήλος, πρόεδρος ΕΔΕΥΑ. 

 Ανακύκλωση επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων: Ανδρέας Αγγελάκης, 
τεχνικός σύμβουλος ΕΔΕΥΑ. 

 Βελτιστοποίηση στη διαχείριση - εξοικονόμηση υδατικών πόρων: Στέφανος 
Γεωργιάδης, γενικός διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ. 

 Διαχείριση υδατικών πόρων στην Αττική μετά την εφαρμογή του νέου 
αυτοδιοικητικού χάρτη: Λύσσανδρος Σπηλιόπουλος, βοηθός γενικός διευθυντής 
Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων ΕΥΔΑΠ. 

 Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική: 
Ιωάννης Πάσσιος, γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων ΕΥΔΑΠ. 

 Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Μιλτιάδης 
Σάρρος, βοηθός γενικός διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης και Ελέγχου ΕΥΔΑΠ. 

 Χτίσιμο εταιρικών δικτύων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης: Σοφία Κανελλοπούλου, αναπλ. διευθύντρια Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ. 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΥΔΑΠ 

 

 


