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Η σπήζη ηος Γ.Σ.Π. ζηη διασείπιζη δικηύων ύδπεςζηρ / αποσέηεςζηρ λςμάηων 

και ζηη παποσή ςπηπεζιών ζηοςρ καηαναλωηέρ. 

 

 

 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. παξέρεη ππεξεζίεο ζε 4.500.00 πνιίηεο, κέζσ ησλ δηθηύσλ 

ύδξεπζεο κήθνπο πεξί ηα 10.000 ρικ. θαη απνρέηεπζεο κήθνπο πεξί ηα 7.000 ρικ. 

 

Έρεη πεξί ηνπο 2.000.000 πειάηεο (κε ηζάξηζκα ηνπνζεηεκέλα πδξόκεηξα), νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηηκνινγίσλ όπσο νηθηαθό, δεκόζην, δεκνηηθό, 

βηνκεραληθό / επαγγεικαηηθό, εθνδηαζκνύ πινίσλ θ.ι.π.  

 

Η κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζηα 1.100.000 θ.κ. ε δε κέγηζηε 

θαινθαηξηλή θαηαλάισζε θζάλεη ζηα 1.500.000 θ.κ.  

 

Η εηήζηα παξνρή λεξνύ από ηα εμσηεξηθά πδξαγσγεία (Εύελνο, Μόξλνο θαη Υιίθε) 

πξνο ηελ πόιε θζάλεη ηα 400.000.000 θ.κ.  

 

Οη εγθαηαζηάζεηο εληόο πόιεο είλαη :  

 4 Μνλάδεο Επεμεξγαζίαο Νεξνύ (Μ.Ε.Ν.) κε εκεξήζηα δπλαηόηεηα 

θαζαξηζκνύ πεξί ηηο 1.800.000 θ.κ.  

 2 Κέληξα Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Κ.Ε.Λ.) κε εκεξήζηα δπλαηόηεηα 

θαζαξηζκνύ πεξί ηηο 1.100.000 θ.κ.  

 50 αληιηνζηάζηα ύδξεπζεο εληόο πόιεο 

 42 αληιηνζηάζηα ιπκάησλ εληόο πόιεο 

 56 δεμακελέο θαζαξνύ λεξνύ 

 

Τν γεσγξαθηθό αλάγιπθν επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία πνιιώλ πδξεπηηθώλ / 

πηεδνκεηξηθώλ δσλώλ (πάλσ από 150 Π.Ζ.) γηα ηελ αζθαιή, νκαιή θαη απξόζθνπηε 

ύδξεπζε ησλ πειαηώλ καο θαη ζε πςόκεηξα από 0,00 έσο +600 κ.π.ζ. 

 

Από ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξό όηη είκαζηε ππεύζπλνη γηα έλα πνιππαξακεηξηθό θαη 

πνιπδαίδαιν ζύζηεκα, όπνπ νη ζηαζεξνί θαλόλεο θαη νη πςειέο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνξίδνπλ θαη ην επίπεδν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

 

Η Εηαηξεία καο έρεη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο δξάζεο ηεο: 

1. ηον πελάηη / πολίηη / καηαναλωηή,  ζηνλ νπνίν νθείιεη λα παξέρεη πιήξεηο, 

αζθαιείο θαη πνηνηηθά άξηηεο ππεξεζίεο θαη  

2. ηα δίκηςά και ηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ πνπ νθείιεη λα δηαηεξεί ζε θαιή 

θαηάζηαζε, γηα ηελ απξόζθνπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο δηαρξνληθά. 

 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηεο, έρεη αλαπηπρζεί πιεζώξα εθαξκνγώλ ηόζν ζηνλ 

διοικηηικοοικονομικό ηομέα όζν θαη ζηνλ ηεσνικό ηομέα.  

Η εκπεηξία καο αλέδεημε όηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαζύλδεζε πνιιώλ από απηέο ηηο 

εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη: 

 ζηνρεπκέλεο επεκβάζεηο αλαθαίληζεο θαη επέθηαζεο ησλ δηθηύσλ  

o γηα εμάιεηςε ησλ παξαπόλσλ θαηαλαισηώλ 

o γηα νηθνλνκηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ 

 θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ θαη άκεζε απάληεζε ζηα αηηήκαηά 

ηνπο  
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o γηα λέεο ζπλδέζεηο (ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο) 

o γηα ηαρεία αληηκεηώπηζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ 

o γηα ιήςε παξαπόλσλ, ελεκεξώζεσλ θ.ι.π. 

 βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ  

o κε ηελ παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηθηύσλ ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο (scada, κεηξεηηθέο δηαηάμεηο πεδίνπ 

θ.ι.π.) 

o κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

(παξαθνινύζεζε δεηθηώλ απόδνζεο) 

 

Το Γ.Σ.Π. αποηελεί ηην «πλαηθόπμα» πάλσ θαη γύξσ από ηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ 

κηα ζεηξά από αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο, ηηο νπνίεο αλαπηύζζεη θαη ζπληεξεί ε Δ/ζε 

Πιεξνθνξηθήο. 

 

Μεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο από απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη :  

1. ηεο δηαρείξηζεο πειαηώλ ( “B.C.C.” δει.  Business and Customer Care), 

2. ηεο δηαρείξηζεο παξαπόλσλ, βιαβώλ (ζην ηει. 1022) 

3. ηεο παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

(Pressure Management)  

4. ν ηειέιεγρνο (θαη ηειερεηξηζκόο) κνλάδσλ θαη εμνπιηζκνύ δηθηύσλ πόιεο, 

κέζσ ζπζηεκάησλ SCADA   

5. H καζεκαηηθή πξνζνκνίσζε (Modeling) ησλ ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο απνηειεί έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα : 

 ηνλ ζρεδηαζκό λέσλ έξγσλ  

 ηνλ έιεγρν ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ  

 ηελ αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθώλ ζελαξίσλ είηε ηεο ελαιιαθηηθήο πδξνδόηεζεο κηαο 

πεξηνρήο, είηε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο έθηαζεο ησλ επηπηώζεσλ θαη ηνπ αξηζκνύ 

απηώλ πνπ επεξεάδνληαη από κηα βιάβε ή κηα ιεηηνπξγηθή επέκβαζε ζην δίθηπν. 

 

Ο έλεγσορ και η διασείπιζη ηων εθαπμογών αςηών γίνεηαι πεπιθεπειακά από 

ηνπο αξκόδηνπο θάζε θνξά ρξήζηεο: 

1. ηηο Δ/ζεηο Δηθηύσλ Ύδξεπζεο (κε ηηο 3 Υπεξεζίεο Τνκέσλ) θαη Δηθηύσλ 

Απνρέηεπζεο (κε ηηο 5 Υπεξεζίεο Τνκέσλ) 

2. ηε Δ/ζε Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ (κε ηηο Υπεξεζίεο ησλ 10 Πεξηθεξεηαθώλ 

Γξαθείσλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ) 

3. ηελ Δ/ζε Αλάπηπμεο θαη Σρεδηαζκνύ Νέσλ Έξγσλ  

 

Σηο Κένηπο Διασείπιζηρ ζςγκενηπώνεηαι όλη η πληποθοπία, η οποία είναι 

διαθέζιμη ζε επιηελικούρ σπήζηερ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή : 

 ε δηαρείξηζε θξίζεσλ (βιάβε κεγάιεο θιίκαθαο, ζενκελία θ.ι.π.) 

 ν έιεγρνο ηεο νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ πόιεο  

 ε επηινγή ησλ απαηηνύκελσλ επελδύζεσλ  

 ε ιήςε απνθάζεσλ γηα βειηηζηνπνίεζε κεζόδσλ θαη πνιηηηθώλ 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ (βαζκόο απόθξηζεο ζε αηηήκαηα, παξάπνλα 

θ.ι.π.) . 

 

Σην Γ.Σ.Π. ππάξρνπλ θαη κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηα 

δίκηςα πόληρ (γεσκεηξηθά ζηνηρεία, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επίπεδα θαη ζελάξηα 

ιεηηνπξγίαο, δηαζπνξά βιαβώλ  θ.ι.π.) θαη ζηνπο πελάηερ (θαηαλαισηηθό πξνθίι, 

δηαζπνξά παξαπόλσλ θαη ινηπώλ αηηεκάησλ θ.ι.π.), γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 



 3 

 

Με ηα ζηνηρεία απηά αλαπηύζζνπκε θαη έλα ζύζηημα ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ 

(benchmarking) α/ ηεο ιεηηνπξγηθήο απόδνζεο ησλ δηθηύσλ θαη β/ ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ, πνπ απνηειεί ηζρπξό βνήζεκα ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηρεηξεζηαθέο επηινγέο. 

 

 

 

Αζήλα, 27/4/2011 

 

 

     Θσάλλεο  Πάζζηνο 

    Γεληθόο Δηεπζπληήο Αλάπηπμεο & Παξαγσγήο Έξγσλ 

 

     Θιηζίσλ 9 & Λανδηθείαο, 157 71  Αζήλα 

      

Τει. 210 749 5428 – 5429 

     Fax. 210 749 5378 

     E-mail . ipassios@eydap.gr 

 

 


