
Το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή



Project Concept

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, μέσα από το
νέο του project, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εργασίας. Αυτό το project χωρίζεται σε
2 υποενότητες.
1. Την Αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων, με χρήση έξυπνων υδρομέτρων
2. Την Ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας

Το έργο αυτό στοχεύει στη διευκόλυνση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μπορούν να
διεκπεραιώνουν την πληρωμή λογαριασμών ή άλλα αιτήματα, αλλά επίσης βοηθά τον
Οργανισμό να είναι πιο βιώσιμος και να ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Εταιρικός Σκοπός και Αποστολή

Σκοπός: Η αδιάλειπτη παροχή νερού και η παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών, για τη διασφάλιση
και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Όραμα/ Αποστολή: Να αναγνωριστεί το ΣΥΛ για την άριστη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας μας και την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές προσδοκίες των πολιτών μας.

Μέσω αυτού του έργου, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας θα προβεί σε:

1. Εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία θα 
διοχετευθούν σε άλλα απαραίτητα έργα 
του δικτύου ύδρευσης, με απώτερο στόχο 
την παροχή μιας ολοκληρωμένης και 
πολύπλευρης εξυπηρέτησης στους 
καταναλωτές, με βάση τις νέες ψηφιακές 
δυνατότητες. 

2. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
ρύπανση του περιβάλλοντος και η κατασπατάληση του 
χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομηθεί σημαντικός 
χρήσιμος χρόνος για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους 
του Δήμου. Θα μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
τελικού προϊόντος καθώς και το αποτύπωμα άνθρακα.



Υποενότητα 1 : Αυτοματισμός συλλογής δεδομένων| 
Ταμειακές ροές & αναμενόμενα οφέλη

• Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων μετρητών (μερική χρηματοδότηση)

• Συντήρηση και υποστήριξη

• Χρήση πλατφόρμας

• Συνδεσιμότητα & Επικοινωνία

Ταμειακές ροές (έξοδα)

• Αγορά και εγκατάσταση υδρομέτρου

• Αύξηση εσόδων από καταγραφές

• Απώλεια νερού (εξοικονόμηση)

• Μισθολογικό κόστος προσωπικού συλλογής δεδομένων

• Επίδομα ταξιδιού προσωπικού συλλογής δεδομένων

• Ετήσια εξοικονόμηση σε άλλα έξοδα

Οφέλη (εξοικονόμηση)



Υποενότητα 2: Ψηφιοποίηση του λογαριασμού νερού | 
Ταμειακές ροές & αναμενόμενα οφέλη 

• Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

• Συντήρηση και ενημέρωση ιστοσελίδας

• Προωθητικές καμπάνιες
Ταμειακές ροές (έξοδα)

•Μειωμένο κόστος για χαρτί, μελάνι κ.λπ. 

•Εξάλειψη εξόδων αποστολής
Οφέλη (εξοικονόμηση)



Προκειμένου να μετρηθούν τα αποτελέσματα του έργου, δημιουργήθηκαν KPIs.

• Τόνοι χαρτιού εξοικονομήθηκαν

• Εξοικονόμηση ενέργειας (Kwh)

• Τόνοι μελάνης εξοικονομήθηκαν

• Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα (%)

Περιβάλλον

• Εξοικονόμηση χρόνου και εργασίας

• Ικανοποίηση καταναλωτήΚοινωνία

• % του στόχου της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας

• % του στόχου της ΕΕ στις εκπομπές CO2

• Εξοικονόμηση κόστους (χαρτί, μελάνι, έξοδα αποστολής κ.λπ.)

• Αύξηση πληρωμής έγκαιρα (%)

Διακυβέρνηση

KPIs



• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές: 111.712€

• Μισθός καταγραφικών: 
244.800€

• Αγορά και εγκατάσταση 
υδρόμετρου: 288.000€

• Εξοικονόμηση απώλειας 
νερού: 67.267€

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 15.765€

• Ετήσια εξοικονόμηση 
λοιπών εξόδων: 4.080€

• Νέες θέσεις εργασίας 
• Μείωση των εκπομπών 

CO2

• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές: 76.892 €

• Μισθολογικό κόστος 
καταγραφέων: 166.830€

• Αγορά και εγκατάσταση 
υδρόμετρου: 288.000€

• Εξοικονόμηση απώλειας 
νερού: 46.301€

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 10.744 €

• Ετήσια εξοικονόμηση 
λοιπών εξόδων : 2.781 €

• Νέες θέσεις εργασίας 
• Μείωση των εκπομπών 

CO2

• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές: 42.073 €

• Μισθολογικό κόστος 
καταγραφέων: 90.381€

• Αγορά και εγκατάσταση 
υδρόμετρου: 288.000 €

• Εξοικονόμηση απώλειας 
νερού: 25.334€

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 5.821 €

• Ετήσια εξοικονόμηση 
λοιπών εξόδων: 1.506€

• Νέες θέσεις εργασίας 
• Μείωση των εκπομπών 

CO2

• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές: 7.254€

• Μισθολογικό κόστος 
καταγραφέων: 15.429€

• Αγορά και 
εγκατάσταση 
υδρομέτρου: 60.000€

• Εξοικονόμηση 
απώλειας νερού: 
4.368€

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 994€

• Ετήσια εξοικονόμηση 
σε άλλα έξοδα: 257€

• Νέες Θέσεις Εργασίας
• Μείωση εκπομπών CO2

• Πρωτογενή έξοδα για 
μετρητές: 500.000€

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 9.000€

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης: 300K€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: €6.000

• Χρήση πλατφόρμας: 
9.000€

Υποενότητα 1: Χρονοδιάγραμμα κόστους και οφελών | Αυτοματισμός συλλογής δεδομένων

2021
2022 2023 2024 2025

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 47.880€

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης: 1.296.000€

• Χρηματοδότηση: 
180.000€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: 34.800€

• Χρήση πλατφόρμας: 
52.200€

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 86.760€

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης: 1.296.000€

• Χρηματοδότηση: 
864.000€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: 63.600€

• Χρήση πλατφόρμας: 
95.400€
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• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές: 146.531 €

• Μισθολογικό κόστος 
καταγραφέων: 324.312 €

• Αγορά και εγκατάσταση 
υδρόμετρου: 288.000 €

• Εξοικονόμηση απώλειας 
νερού: 88.234 €

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 20.886 €

• Ετήσια εξοικονόμηση 
λοιπών εξόδων: 5.405€

• Νέες θέσεις εργασίας 
• Μείωση των εκπομπών 

CO2

• Αύξηση εσόδων από 
καταγραφές : 181.350 €

• Μισθολογικό κόστος 
καταγραφέων: 405.390€

• Αγορά και εγκατάσταση 
υδρόμετρου: 288.000 €

• Εξοικονόμηση απώλειας 
νερού: 109.200 €

• Επίδομα καταγραφέων
ταξιδιού: 26.107€

• Ετήσια εξοικονόμηση λοιπών 
εξόδων: 6.756€

• Νέες θέσεις εργασίας 
• Μείωση των εκπομπών CO2

2026 2027

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 100.000 €

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης 1.296.000€

• Χρηματοδότηση: 
864.000€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: 92.400€

• Χρήση πλατφόρμας: 
138.600€

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 100.000 €

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης 1.296.000€

• Χρηματοδότηση: 
864.000€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: 121.200€

• Χρήση πλατφόρμας: 
181.800€

• Συντήρηση & 
υποστήριξη: 100.000 €

• Νέοι μετρητές 
Ύδρευσης 1.296.000€

• Χρηματοδότηση: 
864.000€

• Συνδεσιμότητα και 
επικοινωνία: 150.000€

• Χρήση πλατφόρμας: 
225.000€

• Νέες θέσεις 
εργασίας



• Μείωση CO2, min 60 
T CO2

• Μείωση 200Τ 
χαρτιού

• Εξοικονόμηση 300Κ 
από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας

• Μείωση CO2, min
48T CO2

• Μείωση 160Τ 
χαρτιού

• Εξοικονόμηση 300Κ 
από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας

• Μείωση CO2, min
39T CO2

• Μείωση 130Τ 
χαρτιού

• Εξοικονόμηση 300Κ 
από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας

• Μείωση CO2, min 30 
T CO2

• Μείωση 100Τ 
χαρτιού

• Εξοικονόμηση 300Κ 
από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας 

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5.000€

• Προωθητική 
καμπάνια 150000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3.000€

Υποενότητα 2: Ψηφιοποίηση του λογαριασμού νερού | Χρονοδιάγραμμα κόστους και οφελών

2021 2022 2023 2024

• Δημιουργία νέας 
ιστοσελίδας: 15.000€

• Προωθητική 
καμπάνια : 120.000€

• Λειτουργικό κόστος

2025

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5.000€

• Προωθητική 
καμπάνια : 30000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3.000€

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3.000€

• Μείωση CO2, min
60T CO2

• Μείωση 200Τ 
χαρτιού

• Εξοικονόμηση 300Κ 
από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας

• Μείωση CO2, min 60T 
CO2

• Μείωση 200Τ χαρτιού
• Εξοικονόμηση 300Κ 

από την παροχή 
χαρτιού και μελανιού

• Νέες θέσεις εργασίας

2026 2027

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5.000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3.000€

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5.000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3000€

• Συντήρηση και 
ενημέρωση 
ιστοσελίδας: 5.000€

• Λειτουργικό κόστος
• Μισθοδοσία back-

office: 3.000€

• Μείωση CO2
• Μείωση 100Τ 

χαρτιού
• Εξοικονόμηση 

300Κ από την 
παροχή 
χαρτιού και 
μελανιού

• Νέες θέσεις 
εργασίας
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Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη

ProjectΚυβέρνηση

Τοπικές Αρχές

Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας

Λευκωσίας -
Προσωπικό

Προμηθευτές

Καταναλωτές 
– Πολίτες της 
Λευκωσίας



Τα οφέλη των ενδιαφερομένων μερών

• Κυβέρνηση: Η κυβέρνηση θα βοηθηθεί για να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ, σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την εξοικονόμηση
ενέργειας.

• Τοπικές Αρχές: Οι Αρχές της Λευκωσίας θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους και να ξεχωρίσουν.

• Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Ο Οργανισμός θα μειώσει τα κόστη του. Μέσω αυτού του project θα βελτιωθεί η
βαθμολογία ESG και ο Οργανισμός θα είναι πιο βιώσιμος. Επιπλέον, το έργο θα αυξήσει την ποιότητα και την παραγωγικότητα
των εργαζομένων και θα βελτιώσει τις υπηρεσίες των καταναλωτών. Τα λειτουργικά προβλήματα, όπως η καθυστέρηση των
ταχυδρομείων, μπορούν πλέον να λυθούν. Τέλος, ο Οργανισμός έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος στην ταξινόμηση της ΕΕ και
λαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα των πράσινων ευρωπαϊκών επενδυτικών εργαλείων.

• Καταναλωτές – Πολίτες της Λευκωσίας: Μέσω αυτού του έργου, ο Οργανισμός θα εξοικονομήσει χρήματα και ταυτόχρονα θα τα
επενδύσει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και θα προσφέρει στους καταναλωτές βελτιωμένες υπηρεσίες.
Οι πολίτες μπορούν πλέον να πληρώσουν οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε μέρος επιθυμούν. Επιπλέον, η ασφάλεια των
προσωπικών πληροφοριών μεγιστοποιείται. Τέλος, το έργο θα προστατεύσει το περιβάλλον για την υπάρχουσα και την επόμενη
γενιά.

• Προμηθευτές: Οι προμηθευτές έχουν πλέον την ευκαιρία να συνεργαστούν με έναν οργανισμό που θα είναι πιο πράσινος και
βιώσιμος. Αυτό θα αναβαθμίσει το πρόσωπο της εταιρείας προμήθειας και θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Δεδομένα για εξωτερικούς επενδυτές

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Συνολική 
εξοικονόμηση

88.301€ 453.115€ 591.548€ 731.623€ 873.367€ 1.016.803€

Συνολικά 
κόστη

324.000 1.250.880 677.760 763.000 835.000 907.000

Εξοικονόμηση 
– κόστος 
(σημερινές 
τιμές)

-235.699 -782.123 -82.865 -29.567 +35.445 +99.452

Επιπρόσθετα αναμενόμενα οφέλη: 
• Εξοικονόμηση 300.000€ από χαρτί, μελάνι κ.λ.π.
• Εξοικονόμηση χαρτιού 200 Τ / έτος
• Μείωση εκπομπών CO2 (μείωση κατανάλωσης ενέργειας, κατανάλωσης καυσίμου, κατανάλωσης χαρτιού κ.λπ.



Καλύτερη βαθμολογία ESG

Βελτίωση της βαθμολογίας ESG

Το ESG συνδέεται με τη βιωσιμότητα, και συγκεκριμένα η
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την
περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη.

Αυτό το project: 
• Βοηθά στην ανάπτυξη 
• Αυξάνει την ποιότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων 
• Μειώνει το λειτουργικό κόστος 
• Αυξάνει τα έσοδα
• Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
• Ελαχιστοποιεί τη νομική και κανονιστική παρέμβαση 
• Αυξάνει την ικανοποίηση του καταναλωτή 


