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. ~ε[1~ΡTόζ Η;' ΕΥΑΘείνqι το εξ~~ΔΕV.n(ι)λει- Οί;:τομέας ~τnδ\αX~ίρ,Ι011Ίων' •...εξoI~~ν~μrιdτι;n6~ν~είτε ~υ- ~νε1αl σε 1,~4 riJj:xί,)τo1<Ι!βικό
ΑΣΛΗΣ κοττ . .' .τα n.ΕΥA~ Παγίων 110υέχει τις υδατινων ηoρων(ιιδρευσfι.Κ,αι τόνρμα ~Ιτι: με συμτ:φαξη με .μετρό, ΟΙ αντισroιχες χρεωσεις

Η··.·.·.·..nρQθeqn τn.ς ΠΟλιΤl1<1'ίςπn.γές, τα:φράγμάτα και τους αΠoχέτεu<;m).. ..'. '. '. "''tόν:Οnμόσι(nομέα; Σε όλες τις σε Αθήνα και θεoσQλoνΙκn βρί-
.: ' . '.' 11Υ.. εσ.'Ιας Υιό mv Ιδιωtι.~.απoτα.μιειpt. ρ..ες, ~ά τι 'βγΑΘ . Στιι ,Β.ρετανΙα n δ. ι?xειρισn .~.ώρε~ Ο •.κλ..·..·.ό&χ; ,ε.ίνα/;αoo:m...ρ...ά....;α/<oVΤα...·I17%1<α~ι? %Xdμnλ?τε~
'; I<oπoΙπσn τrις ΕΥAfi) . ΑΕ ηου είναι υπεuΘUΝη για τη των UΔατινων πόjJων εχει ιδκο- ~oμεyΙ;>Ι;Kαθώ<; τφοκεαα .Υφ Οπως αναφερει n συνιοκιρκι

. . και. τπςΕΥ ΔΑΠ· έχει. συντύρηση .Και βελτίωσnτων τιιφποιηθεί nλι'ιρως. Στi:ΊΓt1λλIαδημooιo σνοθό πρtirmς αναγΚης . τικ μελέm(;l<UρΙάΜαρήλια Πι-
τιροκολέσει αντι~ράσεις ακόμη ;cδικΊύων όπως 1<ΟΙγια τηδιύλι- κυριαρχεί σ ιδιωτικός τομέας, Και.ητιμoλoγιαιm πoλιτικn κοθο- πέρογλου, 1'0 ανεπεξέργασro
και βουλευτών που στορίωυν όπς.τ:Ου' νερού που φτάνει στα- omνΙσπανίαοιδιωτΊκόςίομέας ΡΙζεταιπόντασεσuνεργασίααπό νεpόπoυαπoτελείτηνπρώmύλη

. ,την κυβέρνηση, αφού ΊΟ νερό . νοικοκυριά, Δnλαδη. n πρώτη έχει επiσnς σnμo\l'tll\ό ρόλο, ενώ· τις κρατικές ρυθμιστικές ΑΡΧές.ιJδι:>εuσn.ς δεν είναι αστείρευτο
Ο πρόεδρος και δι~ .... είναι«κοινωνικό αγαθό» και δεν ύλη παραμένει κρατική. Επίσης' εφdρμό~ετaι'KαLμειΚΤόόίισmμα: ΕπΙσης;' η ,όποψη ότι η δη- αγαθό. Η ξηραcrία στην Ευρώπη
εuθύνων σύμβου- . εμπορεύεται, .•..ανaφέρε-rtιι Πώς l1.τιμολογιCl- διαχείρισπς. Στην ΠΟΡτογολίαμία μόσια φιaχείριση συνδυάζεται παρoυσι~ει ςιύξncmπερίπου 20%
.λoc; της Σ'tόχααl.. . Μάλιστά. η προαφυν» σφ .. κή πο.λιτική θα καθορίατοι με seVl\Q1επtxsIpncm (AdP) ελέγχει με χαμηλές τιμές δεν εuσταθεΙ . τα τελεuτα/α 30 χρόνια. Με τα
Σύμβουλοι Επιχει· Συμβούλιο της ξ:ποφατείας φό- '.τη σύμφώνηγνώμΙΊ της Ρυθμι" τιςπερισσότερεςδnμσΤI1Φ;nδlg- καθώς τα σΥγκριτικΘ στοιχεία cmμερινόδεδομέvατουλάχιστον
ρ"αεων κ. Βααί·ρε.ων κςιιπρλιίών που διαφωνoμv στlκΊΊς Αρχης Υδάτων, ενώ ο δημοτικές επιχειρήσεις. Στις ΗΙ1Α δείΧνουν ότι χώρες 9που σσι δι- 11%Ίου πληθΙXJμού και 17% της
λπς ρεyi(ούζqς , με mv ιδιωτίKoπoίησn αναμένε- επενδmι'ίς θα δεσμευ.ΤεΙγιάΤις . και στον Aυσrραλίαεφαpμόζε- (]χείριση κυριαρχεί ο ευρύτερο; εδαφικής έκτασπς της F,E παρο

ΊΟΙ να βγαλει rιoλλoΙΙς από τη επενδύ<iέις εκουνχρονισμου του ται Ι.ιεκτό σύσrnμα διαχείρισης, . δημόσια; τομάκ (δnλαδι'ι χωρίς σιάφυν ηρoβλήμσrαλειljιιιδρΙ
δύσκολη θέση, αφού nληρoφo- αtιnρχαιωμένoυ δικτύου ώστε να ενώ στην Ιαπωνία Κα/ στην Κορέα ανταγωνισμό) έχονν τις υψnλό- Στην Ελλάδα. Ο ρυθμ'
ρίες αναφέρουν πως το AνώτcΠo π'ίφΙΘριaiούν ΟΙ διαρροές που' ύδρευση KaIcιnoxέts:uσn είναι τερες τιμές (Γερμανία, Ολλανδία, Koπoίπσnς του πλπθuaμ

.' ΔΙ1\αcTmΡΙΟέχεια110φασίσειγα 'ανdλoνoυν στο 20"ιi.της συνολι· υπότον έλέV'λoτoυΔημoσioυ.. Σκανδιναβία). ..... χώρας έΧει σταθεροαοωθεί '
μπλοκάρει m διαδικάσΙαμεΤΌ κή~ ·ποσ(rmτα~ του νέρον.· . .' ..' ".,' . . Ο μέσο; όρο; τίμής σνάκυ- τελευταία χρόνια, με QΠOΤέλεσμO

.σκεπεκό ότι το νερό είναι δΙΙ-«Τρ Βή.μά τnς' Κυριακή;» •. ~uvε:ιιvι.ισicι" βικό μέτρο σε δέκα από τκ η ζήτηση να παρουσιάζεΙ σταθε-
μ.όόιο ayqeo ΚΑιδεν μπορεί γα ..φιλοξενεί σημερα μελέm της Γενικότερα, τι διαxείρlσn των 1<Uριοτερεςχώρες mς ΡΕτην πε-' ρότοτα, Επιπλέον τα αποθέμα1'α

·ιδιωτικonοιnθεί. Επίσης, oιδl~' . εταιρεΙαi; Στόχα6ις Σύμβουλοι υδάτινων πόρων παγι<οσμΙως . ρΙ~o 2011~201f διαμορφώνεται νέΡΟύ εlναι επαρΚ1'ι. Στο μέσο
.οφωνούνιετ έT1I~αλoΙ:Ιντάιmv •....Εm~ι;ιρη9'~ωνμε~μα m «Δια- είναι κοτά80%Υπό τον έλεγχο σε 3,57 εuρψ για το σύνολο "(ων του υδρολογικού έτους (Μόι)'{ι-
"(ιξησή 1ων τΊμ()λqγίων που .εν- Χ!Ξίρισή των Υδάτινων Πόρων» του δnμόqφυ τομέα (κεντρική \)Ί1riρεα/ώνύδρ~ς-ατιoxέτειι- ας) το 2Q121<01το 2013 ανήλθαν
δεχομένως θa.σriμά,νεΙη είσΟδΟς σmνΕυρώriti'καιστόν κόσμο, κυβέρνrιαη ΤΙΚΟΙToπιΚJ1Αιποδι- σικ, ΔαVΙαKQιΓεpμαVιαέχόυντις σεΙ,138 εκα:τομμύρ\α κυβικά και
τoυlδιφmσεEYAΘKaιEYΔAI1., "'Π 0110ία'δίνει αρι<πές ancivm" . όί1Φση).ΣnμcM:ικnεξέλιξiι των .UΨriλότεpεςαμ~ς(6.2~ΕUPώKαι 1.391 εκατομμύρια'ια/βικό pvτΙ-

'. .... .... . σεις,σε atit6ti:> φλέγονζήτημα. τεΛΕUτάιωνετών εΙναΙI1 αυξncm 4,98 ευρώ αντίστοιχα). .;στοαα, Η κοτάστασιι στα ~qιό
.:;.;"• Bιι:ε:νδUαε .•ς, . ~υμφφνCι με.τrιν ~ρει.Nα, σε mς ουρμετωσκτου ιδιωτικού. Η μέσήτιμι'ι όδρεuσriς σε δέκα εΙναι πολό διαφoΡE1ικfιλόγωτης

;;. Aπό~νάMη •.τoεmxείρημcιτoυ 14 χώρες-μέλπτης. Eυρωπαϊi<ι'ις τομέα με γνώμονα τπναποτε- . ζ1πότιςΚtιρlότερεςπ.όλειςτηςEE έλλειψης νερού και υποδομων
.ΤΑ1ΠΕΔ πόυ έΧειΠροΚtιρύξεtΤΟΥ Εν(.ί)(Πίς, μεταξύ των οτίοΙωΥκαι λεσμαΤΙKότ.ερrι διαχεΙρlση, την περιλαμβανομένων της Αθ11νας καθώς και της μεγάλης απόστα"
διαγωνισμό για την rιώλησn της πΕλλάδα, '1<UPIGPxet ο δημόοι- τεχνολογικι'ι βελτίωση KQlτην. κqι.τπς ΘεσσςiλoνΙκnς διαμορ- σικ από mv IΊηεφωτιιm χώρα.
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O~λαν$ία
. Πηγή: 'Etude FP2E_8I~E2012_FR~.' ':.' ,:.::.:.. .Πηγή: ΕΥΑΘ ΑΕ

Εκτόs:φοvοδJαγρέηλμqΤόS ηπώλΙ:ιep'Ίns ΕΥΑβ
Εν avαμογή ~ηςαπ6φασης τόUΣιJμf3~uλiοuτης Επ,κρατε(ας μετά την προσφυγή τωv ερyαζoμέvων ," .'",

ι"."

Η·ιδι<ιmK~Π.Οίη.σητη~ EY~...Θ.~AEδ ..Eξαμ~ν.ές). τ.α.υτοχρόνω; ~ηΕΥ~Θ ριστ~ίJν οι .διαΡΡΟές.Τ9μ'ρΙ.ΚτύόυΚψ ΠΟΙήσεΙ.,J<QΙσε. μια εύλo.γn αΠόδ.000 μηδενικό τραπεζικό δ?νεισμό και το
. - τοκρατο; πωλει το 51% ΚΟΙ ΑΕ ανελαβε το αποκλειστικο δικσίω- βεβaιως να λυθεί το προβλnμQ.τrιν οηοία πΡέJ'ιεl να εχει. προσωπικο από 405 άτομα το 200

'. δl!1:mρε(το β%. - είνQι ήδιι μρ παρoxrις urmPEatίOv ύδρευστκ; και . με τηναδυναμία επεξεργασlας τιις , ΤΟ68% των Εσόδων της ΕΥΑΘ προ. έχει περιορισθεί λόγω συνταξι
εκτόο χΡονοδιαγρΙ:Ιμματος" απoxέΊ.εuσnς με 30ετι'ι σύμβααιι που Λυματολάσηπς της ΕΥΑΘ που έχει έρχεται από τυνύδρευοτι και το 32% σεων σε 248, σύμφωνα με τα rnίοημ

και'ενδεΧόμένως μεtr!ιν εΠΙ1<έίμενη λήγει το 2031 (σε riepimωσn πώλησης -.εξελιχθεί σε εστία μόλυνσnς. ' από mv αποχέτευση. στοιχεία εννεαμι'ινου του 2013.
απόφασιι του ΣτΕ στο οποΙο έχουν του 51%θa τιαροϊσθεί n Qύμβαση).H συνολιχή.εποπτεί,α παραμένει Διαθέτει.51Ο.000 πελά- Οι δύο κοινοπραξίες που έχουν
προσφuγει οι εργαζόμενοι που είνα Η εγ:ΑΘ Παγίων. αΥέλαβε την υπο- στο L\nμόοφ μέσα από 11'\ Puf!μι<πι-τες . κατσναλωτέτ, εκ των τιεράσει στη δεύτερη φάσιι του δι-
κατά της πώληooςναΠO:γιί)σειτελέί~~ ....•..χρεφσtί πρoμήθειαςτων.ανOVΚαίών . κί'ιΑ.ρχ.n Υδάτων ..κοι ησύμβαρποποΙων το 72%εlΥαιοι.ι<ιοκοίχρήστες. ανωνισμού και αν προχωρήσει n

Με υιν είαοδό της εΥΑΘ ΑΕ στο πoσoτήτωννεΡOίJ ηρσς επεξφγασΙα παραχώρησης - άν προχωρήσει η . ΗχριiμαΤΙOτηpιαKι1αξία mς εταφεΙας διοδικασΙα θα υποβάλουν δεσμευτι-
ΧρTlμά'J:ι6Ί:TiρlO.το 2001, δi1μιόvρ-', . νια ύδρευσιι των πελατών της ΕΥΑΘ διαδικασία πώλησης - θα προβλέΠβ διcιμoρφώνεται στα 178 εκατ, ευρώ, .' κές προσφορέο εΙναι n ναλ/tKή Suez
νfiθΠKε rι ΕΥΑΘ Παγίeι;iνσmνoπoίρέναVΤι τιμtΊματoς, κ<ιιτον καθορισμόίτκ τιμολογφJ<t1ς:,με αnQtέλεσμα το 51%να αJ;ΊΌτιμ(ιται μαζί με τny,Aκτφρ Παρσχωράσεκ;
μεταφέρθηκαν τα πάγια π~ριoυσια1«I.;,:·ΣI:ψαν'(llςή. π~όKλπσrι για ,ΤΟΥ πολιτικ.Ι\ς. Θα πρρΚ'ύπτεlαπό .·ένανd:ι:α.91 εκατ.ευρώ.. ... . .'. και n ισραηλινή Me~orot μro;ί με την
qτoιxε~α mςΕΥ Α,θΑΕ @υ aφορο~νlδtΨrrι.εΠΕν~uτήfι 1() κρατος ~.,t!Y. μJ1χανισμό, ο οποΙος θα βασ[ζεΊ:αι.. '. Το 2012 Ο τζίρος της ΕΥΑΘ ανήλ- ετόιρεία σuμμετoxφν r. Αποστολό-
;,iίς ffi,1γέςV€RoίJ~(]ίτις τ,rόραKείμενεςναύαγησει n \δι(ι)τικοποίrι<JΠ~είνol στην τιμή ηουαγσρόζει, το νερό ο θε στα 74εκ'l1. ευρώ, idebItda στα .ηουλα; που'ανήκει c1toUΙ;ιδιoKτrιτες
ενκαταστάσεκ' (γεώτρι'ισεl(;; εξω- . n υλοποίηση επeνδυσεωνcφκετων παpαxωρησιoίJχoς, στα έξοδα από 24 εκσι.ευρώ και' τα καθαρά κέρδη του Ιατρικού ΚέντΡΟ\1και στον όμιλq
τερικά υδραγωγεία; αντλιοστόσκ; '.' εκατομρυρίων ευρώ, ώστε-να ηεριο-, τκ εηενδύσεκ που θα l<λ(ιβεΙνα υλο- . στα 17,8 εκατ, ευρώ, Η εταιρεία έχει ΓΕΚ-ΠΡΝΑ .
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