
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» ExcellenSeas - ΕΥΔΑΠ 

Ανοικτές θάλασσες στην επιτυχία για τους νέους των ακριτικών νησιών 

Το πρόγραμμα υποτροφιών «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas ανακοινώνει τη νέα 

συνεργασία του με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) στο 

πλαίσιο στήριξης αρίστων αποφοίτων λυκείων από μικρά ακριτικά νησιά της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα, το  πρόγραμμα «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas ξεκίνησε ως μια 

πρωτοβουλία της κολυμβητικής ομάδας ανοιχτής θάλασσας Pastra Cretonaxiosa. Τα μέλη της 

ομάδας, κολυμπώντας μεγάλες αποστάσεις σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών 

και επικοινωνώντας με τις τοπικές κοινωνίες, απέκτησαν άμεση αντίληψη των ιδιαίτερων 

συνθηκών και αναγκών των μικρών ακριτικών νησιών της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, η 

ομάδα έθεσε ως στόχο των κολυμβητικών της εξορμήσεων την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης και την συγκέντρωση πόρων, για την παροχή οικονομικής στήριξης με τη μορφή 

υποτροφίας για φοιτητές από τα νησιά αυτά, υπό την αιγίδα μάλιστα της Προεδρίας της 

Δημοκρατίας.  

Από το 2018, που ξεκίνησε να υλοποιείται η πρωτοβουλία, έχουν απονεμηθεί από το 

πρόγραμμα 27 υποτροφίες, σε μαθητές και μαθήτριες που αποφοίτησαν από λύκεια νησιών 

όπως η Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, το Μεγανήσι, ο Άη Στρατής, η Νίσυρος, η Χάλκη, τα 

Ψαρά, η Κάσος, οι Φούρνοι και άλλα, οι οποίοι σήμερα φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές 

της χώρας μας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, για να υλοποιεί τη δράση του αυτή, από ένα 

ευρύ φάσμα εταιριών και οργανισμών που αναλαμβάνουν τη χορηγία των υποτροφιών και 

μεταξύ αυτών πλέον συμπεριλαμβάνεται και η ΕΥΔΑΠ.  

Όραμα του ExcellenSeas αποτελεί η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών των ακριτικών νησιών 

μέσω της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής προόδου των νέων των νησιών αυτών. 

Ειδικότερα, στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι η επιβράβευση και η ενίσχυση άριστων 

μαθητών και μαθητριών των ακριτικών μας νησιών, που έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακές 

σχολές, αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να ανταποκριθούν στο οικονομικό βάρος των 

σπουδών. Έτσι, μέσω στοχευμένης χρηματικής ενίσχυσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, 

υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου του προγράμματος, χορηγούμε υποτροφίες 

που καλύπτουν όλο το φάσμα των πανεπιστημιακών σπουδών. Το πρόγραμμα επίσης 

παρέχει στους υπότροφους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας, αναλόγως του αντικειμένου σπουδών τους.  

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στελεχώνεται από τακτικούς ή ομότιμους Καθηγητές Ελληνικών 

και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και από διακεκριμένες για το ήθος και το υψηλό 

ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους επίπεδο προσωπικότητες. Κομβικό έργο του 

Συμβουλίου αποτελεί η επιλογή των υποτρόφων και η στενή παρακολούθηση της 



ακαδημαϊκής τους εξέλιξης. Επιπλέον όμως, και η παροχή πολύτιμου συμβουλευτικού έργου 

κατά το επόμενο στάδιο, αυτό της επαγγελματικής αποκατάστασης τους. 

Συνολικά, η στήριξη που λαμβάνουν οι υπότροφοι σε συμβουλευτικό αλλά και σε οικονομικό 

επίπεδο – ειδικά δεδομένου και του οικονομικού αντίκτυπου της πρόσφατης πανδημίας – 

αποτελεί βασικό άξονα ώθησης της ακαδημαϊκής τους πορείας. Σκοπός μας είναι να 

συνεχίσουμε δυναμικά και τις επόμενες χρονιές, προκειμένου να συμβάλλουμε στην πρόοδο 

και την ανάπτυξη των ακριτικών μας νησιών, και την παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά που 

προέρχονται από τα νησιά αυτά. 

Πληροφορίες για την ΕΥΔΑΠ 

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας 

Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς (Ε.Ε.Υ.) και περιχώρων και του Οργανισμού 

Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Στη σημερινή νομική της μορφή περιήλθε το 1999, 

όταν τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας, δηλαδή τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά 

υδραγωγεία και τα αντλιοστάσια απορροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, 

παραμένοντας στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Τον Ιανουάριο του 2000, η ΕΥΔΑΠ 

εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.400.000 

πελάτες (2.160.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 14.000 χλμ. Ο τομέας 

της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 πελάτες, ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται 

σε 9.500 χλμ. 

Οι σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, 

συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης 

φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ. 

 Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και 

διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων. 

Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥΔΑΠ έχει 

τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς 

της μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους 

ΟΤΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα https://www.eydap.gr/  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και το πλαίσιο παροχής των 

υποτροφιών του προγράμματος «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas, μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.excellenseas.org . 
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