
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

H ΕΥΔΑΠ υιοθετεί και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία 

είναι πλήρως εναρμονισμένη με την επιχειρηματική της στρατηγική, την αποστολή της, 

το όραμά της και τις αξίες της.  

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον οδηγό της Εταιρείας προς 

τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή των Στρατηγικών 

της Προτεραιοτήτων. Οι πυλώνες, οι δεσμεύσεις και οι στόχοι που έχει θέσει, 

ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματική λειτουργία και ανάπτυξή της.  

Δημιουργώντας Αξία για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Στην ΕΥΔΑΠ διαχειριζόμαστε τον πολύτιμο πόρο του νερού με υπευθυνότητα και 

ευαισθησία, ώστε να διασφαλίζεται η Βιωσιμότητα των ταμιευτήρων και των πηγών 

αλλά και η επιστροφή του στη φύση καθαρό, προστατεύοντας τον υπόγειο υδροφορέα 

και το θαλάσσιο περιβάλλον. Εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές και υιοθετούμε τις 

αρχές της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας σταθερά 

το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Προάγουμε και αναπτύσσουμε την 

περιβαλλοντική κουλτούρα, μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για ορθές 

περιβαλλοντικές πρακτικές αλλά και μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.  

Δημιουργώντας Αξία για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση σε άριστης ποιότητας πόσιμο νερό σε όλο και 

μεγαλύτερο αριθμό πολιτών σε προσιτή τιμή. Σχεδιάζουμε τις λειτουργίες μας, έχοντας 

ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη, με συνεχή αναβάθμιση του εύρους και της 

ποιότητας των υπηρεσιών μας. Ενσωματώνουμε τις νέες ψηφιακές εφαρμογές σε όλο 

το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, λαμβάνοντας γρήγορες αποφάσεις. Λειτουργούμε 

σε πλήρη συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο, βασιζόμενοι στην 

αδιαπραγμάτευτη αρχή της τήρησης των απαιτήσεων του νόμου αλλά και των 

δεσμεύσεων που έχουμε οικειοθελώς υιοθετήσει. Οι προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο 

αποτελούν για εμάς ευκαιρίες. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε 

συνέργειες και δράσεις συνεισφοράς στην τοπική ανάπτυξη σε έργα με κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές προεκτάσεις.  

Επιπρόσθετα, στην ΕΥΔΑΠ επενδύουμε στην τεχνογνωσία και τη συνεχή ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας. Λειτουργούμε με κριτήρια αξιοκρατίας και 

διαφάνειας. Ενσωματώνουμε τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο επιχειρηματικό 

μας πλάνο, προάγοντας τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την προστασία των 



ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων. Ενθαρρύνουμε τον ανοικτό διάλογο και την 

ουσιαστική επικοινωνία.  

Δημιουργώντας Αξία για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Στην ΕΥΔΑΠ υιοθετούμε τις σύγχρονες τάσεις στην Εταιρική Διακυβέρνηση, 

ενσωματώνοντας εργαλεία και πρακτικές που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 

ακεραιότητα των δραστηριοτήτων μας. Επιπρόσθετα, ενσωματώνουμε υπεύθυνες και 

βιώσιμες πρακτικές στις διαδικασίες μας, προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

διασφαλίζοντας τη διανομή επαρκούς ποσότητας πόσιμού νερού αρίστης ποιότητας, 

μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου ύδρευσης. Επιστρέφουμε τα επεξεργασμένα λύματα 

καθαρά στο περιβάλλον μετά την υπεύθυνη, αποτελεσματική και αδιάλειπτη συλλογή 

τους. Σχεδιάζουμε συνεχώς νέα έργα για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας και 

την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με χρήση τεχνολογίας αιχμής. 


