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Ο πληθυσµός της πόλης ανέρχεται σε 2.153.600 κατοίκους, ενώ µαζί µε τα περίχωρα
και τις γύρω κοινότητες αγγίζει τους 13.200.000 κατοίκους περίπου.

Η έκταση της πόλης φτάνει τα 105,4 km2, ενώ ολόκληρη η µητροπολιτική περιοχή
ξεπερνά τα 14.518 km2.

Τα τρέχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1860 
και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Το δίκτυο ύδρευσης απαρτίζεται από
δύο µέρη:   - το δίκτυο πόσιµου νερού

- το δίκτυο αρδευτικού νερού

Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα της Ευρώπης και συγκεντρώνει το
30% των επιχειρηµατιών ολόκληρης της χώρας.

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών νερού Veolia και Suez έχουν ως έδρα το Παρίσι.

ΓενικάΓενικά στοιχείαστοιχεία ‐‐ ΠαρίσιΠαρίσι



3,5 εκατοµµύρια καθηµερινοί χρήστες
(µόνιµοι κάτοικοι, τουρίστες, 
εργαζόµενοι).

93.500 συνδέσεις σε 2,2 εκατοµµύρια
Παριζιάνους.

550.000m3 πόσιµου νερού
καταναλώνονται καθηµερινά από το
Παρίσι (ή περίπου 120 - 130 
L/άτοµο/ηµέρα), αρκετά µικρότερο από
την Αθήνα.

170.000m3 µη πόσιµου νερού
χρησιµοποιούνται σε ηµερήσιο µέσο όρο
(πότισµα πάρκων και κήπων, 
καθαρισµός δρόµων).

∆ύο κύρια ποτάµια - Σηκουάνας και
Μάρνης, από όπου συλλέγεται το 50% 
του νερού.

102 πηγές, από όπου συλλέγεται το
υπόλοιπο 50% του νερού που διατίθεται
στους χρήστες.

ΤοΤο νερόνερό µεµε αριθµούςαριθµούς ‐‐ ΠαρίσιΠαρίσι

Πηγή: Eau de Paris “Une politique en faveur d’une protection durable des 
ressources en eau”



ΜεΜε λίγαλίγα λόγιαλόγια……..
Στη Γαλλία από τα µέσα του 19ου αιώνα εφαρµοζόταν η σύµπραξη δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα
(Σ.∆.Ι.Τ.) στη διαχείριση του νερού. 

Πρόκειται για το ονοµαζόµενο «γαλλικό µοντέλο» στο οποίο οι επενδύσεις και η ιδιοκτησία των
υποδοµών ανήκουν στο δηµόσιο και η διαχείριση και διανοµή του νερού στον ιδιωτικό τοµέα. 

Το Παρίσι αποτέλεσε το διεθνές σύµβολο της Σ.∆.Ι.Τ. από το 1984 ενώ το 2010 επιστρέφει
στη δηµόσια διαχείριση.

Πηγή: Eau de Paris “The remunicipalisation of Paris water supply service”



Έως το 1984, τα συστήµατα διαχείρισης νερού του Παρισιού κατείχε ο ∆ήµος µε
εξαίρεση την τιµολόγηση που είχε αποδοθεί στη Veolia (ή τότε Compagnie Générale 
des Eaux, 1860).

1984: Ο δήµαρχος Jacques Chirac συµπράττει συµβόλαιο µε τις θυγατρικές των
Veolia και Suez για τη διαχείριση της τροφοδοσίας νερού και τις υπηρεσίες
τιµολόγησης. 

- Πρόσθετο µέρος της σύµπραξης: η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου

1987: Η παραγωγή νερού και ο µηχανισµός ελέγχου περνά στα χέρια των Veolia και
Suez 
- Ιδρύουν την κεφαλαιουχική εταιρεία S.A.G.E.P. (Société Anonyme de Gestion des 
Eaux de Paris)
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70% ∆ΗΜΟΣ

28% Veolia και Suez (καθεµία 14%)

2% ∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ



2001: Εκλέγεται δήµαρχος του Παρισιού ο Bertrand Delanoë.
- Επανεξέταση των υπηρεσιών ύδρευσης Παρισιού.
- Απόφαση για στελέχωση των υπηρεσιών του ∆ήµου µε στόχο τον έλεγχο των
εταιριών.

2003: Επαναδιαπραγµάτευση συµβολαίων.
- Απαίτηση του ∆ήµου από τις Veolia και Suez πραγµατοποίησης προγραµµατισµένων, 
µη υλοποιηµένων έργων.

2003 – 2008: Εκπόνηση νοµικών, οικονοµικών και τεχνικών µελετών για την ίδρυση
και οργάνωση της Eau de Paris (σηµερινή δηµόσια επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης
του Παρισιού).

2008: ∆έσµευση του κόµµατος Bertrand Delanoë στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές
για την ανάληψη της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης εξ ολοκλήρου από το ∆ήµο.

2008: Επανεκλογή του Bertrand Delanoë.
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2008 2009 2010

24 και 25 
Νοεµβρίου

Ιανουάριος 1ο τρίµηνο Άνοιξη Ιανουάριος

Το δηµοτικό
συµβούλιο
Παρισιού
συσκέπτεται
σχετικά µε την
ίδρυση της Eau 
de Paris ως
δηµοσίου φορέα.

Φάση 2:

Ενσωµάτωση
όλων των
δραστηριοτήτων
παραγωγής και
διανοµής
πόσιµου νερού
στο δηµόσιο
φορέα. 

Φάση 1:

Έναρξη
δραστηριότητας
γύρω από την
παραγωγή, τη
διανοµή και την
ποιότητα.

∆ηµιουργία
εργαστηρίου
παρακολούθησης
της ποιότητας του
νερού.

Σύσκεψη του
δηµοτικού
συµβουλίου
Παρισιού για το
σύνολο των
διατάξεων
σχετικών µε τη
λειτουργία της
διοίκησης.

∆ηµιουργία
εταιρίας µε
οικονοµική
αυτονοµία.



ΣτόχοιΣτόχοι καικαι αρµοδιότητεςαρµοδιότητες
Η Eau de Paris τελικώς αναλαµβάνει τη διαχείριση του συστήµατος νερού
του Παρισιού την 1η Ιανουαρίου 2010.

Η επαναδηµοτικοποίηση αποσκοπεί σε:

Μόνιµη πρόσβαση των χρηστών σε όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας νερό
σε λογική τιµή.

∆ιαφάνεια στη διαχείριση των υπηρεσιών νερού µε µια πιo σαφή και ξεκάθαρη
κατανοµή ευθυνών.

Αυξηµένη συµµετοχή των χρηστών στο σύστηµα διαχείρισης.
(ίδρυση ενός συµµετοχικού σώµατος “Observatoire de l’eau”, αποτελούµενο
κυρίως από χρήστες).

∆ράσεις για κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.



Εξοικονόµηση χρηµάτων

- Τον Ιανουάριο του 2011, ανακοινώνεται µείωση 8% στη τιµή του πόσιµου νερού (1.0464€/m3 → 0.9627€/m3)

- Υπόσχεση ότι η τιµή νερού δεν θα αυξανόταν πάνω από τον πληθωρισµό ως το 2015, παρά την µείωση
των εσόδων που συνδέονται µε την µείωση των όγκων κατανάλωσης των κατοίκων.

Πηγή: Eau de Paris “The remunicipalisation of Paris water supply service”

Μείωση τιµών

Η Eau de Paris ανακοινώνει ότι συνολικά εξοικονόµησε 35εκ ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής σε
σχέση µε τα αντίστοιχα προηγούµενα κόστη συµβολαίου µε την Veolia και την Suez.

Ο αντίλογος….

Ο αναπληρωτής διευθύνων Σύµβουλος της
Veolia δήλωσε ότι το δηµόσιο κοινό απλά
καρπώνεται τα οφέλη των επενδύσεων των
ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα δήλωσε ότι:

“Το δηµοτικό συµβούλιο επωφελείται από το
πρόγραµµα επενδύσεων 250εκ.  ευρώ που
αναλάβαµε σε µια περίοδο 25 ετών. Αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των τιµών
ακόµη και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες
παροχής νερού είχαν παραµείνει στα χέρια
των ιδιωτών και µάλιστα σε έναν κατά πολύ
µεγαλύτερο βαθµό”

ΕπιτεύγµαταΕπιτεύγµατα ΠροκλήσειςΠροκλήσεις ΠροοπτικέςΠροοπτικές



∆έσµευση για αύξηση ενδιαφέροντος για την προστασία των υδατικών πόρων και
αντιµετώπιση της ρύπανσης µακροπρόθεσµα.

Απόδοση του δικτύου, ανακαίνιση του υπάρχοντος δικτύου και όχι µόνο συντήρηση
που γινόταν από τις ιδιωτικές εταιρείες (σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της Eau de 
Paris).

Απώλεια επιστηµονικής γνώσης/ γνώσεων µηχανικού µε την µετάβαση από την
ιδιωτική στη δηµόσια ιδιοκτησία.

Καµπάνιες για την προώθηση του νερού βρύσης έναντι του εµφιαλωµένου, την
µείωση της κατανάλωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το νερό του
Παρισιού.

∆ιεύρυνση του συστήµατος διαβούλευσης για συµµετοχή των χρηστών στη λήψη
αποφάσεων.

ΕπιτεύγµαταΕπιτεύγµατα ΠροκλήσειςΠροκλήσεις ΠροοπτικέςΠροοπτικές



Ποιότητα νερού

∆εν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο
ιδιωτικής διαχείρισης αλλά ο νέος θεσµικός σχεδιασµός προβλέπει ολοκληρωµένο
έλεγχο της ποιότητας.

Γεωγραφική κλίµακα

Στόχος η βιώσιµη διαχείριση του νερού όχι µόνο στο Μητροπολιτικό Παρίσι αλλά στην
ευρύτερη περιοχή του Παρισιού (Grand Paris). 

ΕπιτεύγµαταΕπιτεύγµατα ΠροκλήσειςΠροκλήσεις ΠροοπτικέςΠροοπτικές



Η επαναδηµοτικοποίηση του νερού του Παρισιού ενείχε µια ιδιαίτερα πολιτική
κίνηση. 

Η µετάβαση ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα στο κοµµάτι που αφορούσε την οικονοµική
διαχείριση και τα συστήµατα πληροφοριών (ασαφή ιδιοκτησιακά όρια).

Επιτεύχθηκε πάρα τις πολλές δυσκολίες µέσα στον προγραµµατισµένο χρόνο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά µεγέθη. 

Μετάβαση του συστήµατος διαχείρισης του νερού του Παρισιού από µια αδιαφανή, 
διασπασµένη διαχείριση σε µια πιο ολοκληρωµένη, διαφανή, µακροχρόνια και
προοδευτική προσέγγιση.

Η καλή λειτουργία της ύδρευσης ευνοείται από τον τοπικό δηµοκρατικό έλεγχο και τη
διαχείριση.

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα
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