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EXECUTIVE SUMMARY
The present Best Practice Guide for water use comprises the deliverable (D3.2.2) which has been
produced in the framework of the Interreg project titled «Best Water Use» and more specifically of
the Working Package 3 and is concerned with the compilation of a manual which presents the main
good practices currently being implemented in the Americas and Asia in order to save and use
efficiently water for its main uses as identified in the recent international literature.
Through the process of best practice evaluation information was gathered necessary for designing
successful future water saving interventions at various levels. The national experience being
presented here could be useful for implementing the other project activities as well like the design
and development of effective water management guides followed by enterprises and citizens located
in the cross-border area. The evaluation was based on a multiple criteria analysis conducted in order
to rank the practices according to their performance with respect to those criteria characterizing a
practice as ideal.
The first part of the Guide presents the theoretical background and in particular how the information
has been selected in order to compile a complete, informative, practical and easy-to-use guide.
Moreover, details are given regarding the methodology used for looking up the required information.
In the next part, the attributes that the information gathered should exhibit are presented and then
the definition of the water Best Practice as utilized for their evaluation is given as well. Next, the
information related to the Best Practices considered as fundamental in order to provide a
comprehensive view is given in a tabular format.
The evaluation methodology is described in the next section together with the process of selecting
the criteria used including their weightings reflecting their relative importance with respect to their
contribution to the overall performance. Finally, the results are presented where the best practices
are ranked based on their scores.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η Ανάγκη για ένα Οδηγό Καλών Πρακτικών για το Νερό
Ο παρών Οδηγός Καλών Πρακτικών για το νερό αποτελεί το παραδοτέο (D3.2.2) που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use» (Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A, Ελλάδα
Βουλγαρία 2014-2020) και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3) και αφορά στην σύνθεση ενός
εγχειριδίου όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν στην πρόσφατη
διεθνή βιβλιογραφία να εφαρμόζονται σε Αμερική και Ασία με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και
την ορθολογική διαχείριση του για τις κυριότερες κατηγορίες χρήσης του. Η δημιουργία ενός
Οδηγού Καλών Πρακτικών καλύπτει εν μέρει τον ειδικό στόχο του έργου BestU, ήτοι την ανάπτυξη
της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τους φορείς της πολιτείας, της
οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω της ενίσχυσης της γνώσης και της εφαρμογής πιλοτικών
καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.
Ειδικότερα, σκοπός του παραδοτέου και κατ’ επέκταση του Οδηγού είναι να αναζητηθούν και να
αναδειχθούν καλές πρακτικές διαχείρισης μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων ύδατος μέσα από
αντίστοιχα παραδείγματα στις περιοχές της Αμερικής και της Ασίας, καλύπτοντας όλες τις
κατηγορίες χρήσης, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων δράσεων του έργου,
όπως η ανάπτυξη οδηγών ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται
οι Καλές Πρακτικές και αξιολογούνται σε σχέση με ορισμένα κριτήρια προκειμένου να αναδειχθούν
οι βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης νερού κυρίως για τις σημαντικότερες χρήσεις όπως είναι η
υδρευτική/αστική, η αρδευτική και η βιομηχανική.
Η αξιολόγηση των πρακτικών χρήσης νερού στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για τον σχεδιασμό επιτυχημένων μελλοντικών παρεμβάσεων. Συμπληρωματικά, η
αξιολόγηση και σύγκριση με πρακτικές άλλων χωρών παρέχει τη δυνατότητα οφέλους από τις
εμπειρίες άλλων χωρών και ενδεχομένως τη μεταφορά επιτυχημένων πρακτικών.
Η αξιολόγηση θα πρέπει να οδηγεί σε κάποιου είδους ταξινόμηση και θα πρέπει να βασίζεται σε
κάποιου είδους βαθμολογία η οποία θα απορρέει από την συνολική επίδοση μιας πρακτικής σε μια
σειρά από κριτήρια που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών που ιδανικά θα
πρέπει να διαθέτει μια καλή πρακτική. Δεδομένης της φύσης της αξιολόγησης των Πρακτικών σε
σχέση όχι μόνο με ένα μοναδικό κριτήριο αλλά με ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων, η βιβλιογραφία
συνιστά τη χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που ενδείκνυται σε προβλήματα όπου απαιτείται
αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με παραπάνω του ενός κριτήρια.
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1.2 Η σημασία και ο Ρόλος του Οδηγού
Ο παρών Οδηγός Καλών Πρακτικών (ΚΠ) Νερού αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο
αναφοράς για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς καθώς και για τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να
βελτιώσουν το πρόγραμμα τους για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού. Προβλέπεται
ότι ο Οδηγός ΚΠ θα χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και ομάδες πολιτών σε όλη τη διασυνοριακή
περιοχή συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παροχής νερού, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,
συμβούλων σε ζητήματα νερού, κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβους, μηχανικούς, μαθητές
σχολείων κ.α. για να τους βοηθήσει στην επιλογή και εφαρμογή των πλέον λογικών και οικονομικά
αποδοτικών μέτρων και προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού. Ο Οδηγός εστιάζει στην
πρακτικότητα, τις σχέσεις κόστους-οφέλους, στην εξοικονόμηση, στις διαδικασίες εφαρμογής
καθώς και στις μεθόδους αξιολόγησης.
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό ΚΠ κατά τη διαδικασία
επιλογής εναλλακτικών προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού και ενσωμάτωσης τους στο
γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό εξοικονόμησης που θα πρέπει να καταρτίζουν. Οι επαγγελματίες
στον οικοδομικό κλάδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό ΚΠ για να καθορίζουν τις βέλτιστες
πρακτικές αποδοτικής χρήσης νερού κατά την υλοποίηση νέων κατασκευαστικών έργων αλλά και σε
υφιστάμενα κτήρια. Άλλοι πολίτες είτε μεμονωμένα είτε ως συλλογικότητες μπορεί να
χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό ΚΠ ως ένα χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσουν την εξοικονόμηση των
υδατικών πόρων εντός της τοπικής κοινότητας τους.
Σε τελική ανάλυση όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του το έγγραφο αυτό αποτελεί κυρίως έναν οδηγό
με ενδεικτικές ενδεδειγμένες πρακτικές. Επαφίεται στους διάφορους χρήστες νερού να
αποφασίσουν ποιες καλές πρακτικές είναι κατάλληλες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και να πετύχουν τους δικούς τους στόχους.

1.3 Η δομή του Οδηγού
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του οδηγού και συγκεκριμένα το πώς
έγινε η επιλογή του είδους της πληροφορίας που αναζητήθηκε και συλλέχθηκε για τις ανάγκες της
σύνθεσης ενός πλήρους, ενημερωτικού, πρακτικού και εύχρηστου οδηγού. Επίσης, δίνονται
πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση της αναγκαίας
πληροφορίας.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εμπεριέχει η πληροφορία που
συλλέχθηκε και διατυπώνεται ο ορισμός της ΚΠ. Γίνεται σαφές ότι τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να
καλύπτουν το εύρος της πληροφορίας εκείνο που μπορεί να αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά σε
σχέση πάντα με κάποια κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια πρακτική για το νερό ως καλή. Επομένως
κεντρικής σημασίας κρίθηκε η διατύπωση ενός ορισμού της ΚΠ ο οποίος θα εξυπηρετεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της παρούσας αξιολόγησης των υπό εξέταση πρακτικών
χρήσης νερού και του οδηγού ΚΠ αυτού καθ’ εαυτού. Επίσης, παρουσιάζεται και το σκεπτικό στο
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οποίο βασίστηκε ο αποκλεισμός κάποιων πρακτικών που ναι μεν εντοπίσθηκαν αλλά δεν
συμπεριλήφθηκαν τελικά στον οδηγό. Στη συνέχεια, παρατίθεται για κάθε ΚΠ που επιλέχθηκε για
περαιτέρω αξιολόγηση, ο βασικός κορμός της πληροφορίας που κρίθηκε σκόπιμο να συνοδεύει μια
ΚΠ προκειμένου να δίνει μια πλήρη εικόνα της ΚΠ με συνοπτικό τρόπο.
Στο μέρος που περιγράφεται η μεθοδολογία της αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον
εντοπισμό των Καλών Πρακτικών μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών που καταγράφηκαν,
παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογής των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση
των εναλλακτικών πρακτικών, γίνεται ο προσδιορισμός των συντελεστών βαρύτητας που
συνοδεύουν τα κριτήρια και υποδηλώνουν τη σχετική τους σημαντικότητα (σπουδαιότητα) ως προς
το πώς διαμορφώνουν τη συνολική επίδοση μιας πρακτικής, και επεξηγείται η μέθοδος της
ανάλυσης και αξιολόγησης των δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
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2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
2.1 Εισαγωγή
Η εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού τις τελευταίες
δεκαετίες έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο όγκο γνώσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις χώρες της
υπόλοιπης Αμερικής αλλά και στις Ασιατικές χώρες. Αυτή η γνώση σε συνδυασμό με την εμπειρία,
την έρευνα και την ανάλυση έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των «Καλών Πρακτικών» (γνωστές
και ως καλές πρακτικές διαχείρισης), οι οποίες είναι μέτρα και πολιτικές σχεδιασμού, διαχείρισης
και αποδοτικότητας χρήσης νερού σχεδιασμένα να αποφέρουν αποδεδειγμένη εξοικονόμηση νερού
και βελτιωμένη διαχείριση νερού.
Στον παρών Οδηγό Καλών Πρακτικών, που συστήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου BestU, οι
Καλές Πρακτικές (ΚΠ) έχουν σχεδιασθεί για να υποστηρίξουν τους πάροχους και τους χρήστες του
νερού όλων των μεγεθών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προγράμματα
εξοικονόμησης νερού που συντελούν σε πραγματικές μειώσεις της ζήτησης μεταξύ των
υφιστάμενων πελατών. Επίσης θα πρέπει να βελτιώνουν με πάγιο τρόπο την αποδοτικότητα του
συστήματος ούτως ώστε οι νέοι πελάτες-χρήστες που θα εντάσσονται στο σύστημα θα εφαρμόζουν
αυτόματα τις καλές πρακτικές που θα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.
Μια ΚΠ αποσκοπεί στο να εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενεργειών και αυτές που
παρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό σχετίζονται όχι μόνο με τη διαχείριση του νερού αλλά με όλες
τις πτυχές της χρήσης του. Μερικές από τις ΚΠ που περιλαμβάνονται εντός περιγράφουν μεθόδους
βελτίωσης της χρήσης νερού ενώ άλλες περιγράφουν ένα κανονιστικό πλαίσιο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστεί την ζήτηση σε νερού από την πλευρά των υφιστάμενων και των
δυνητικών καταναλωτών.
Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα και καταγραφή από το διεθνές περιβάλλον, προέκυψαν τα
κύρια σημεία προβληματισμού που σχετίζονται με την έννοια της αξιολόγησης των καλών
πρακτικών. Έγινε άμεσα αντιληπτή η ανάγκη να προσδιοριστούν καταρχάς τα κριτήρια βάσει των
οποίων θα πρέπει να αξιολογηθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των πρακτικών που
εξετάζονται/συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό. Αυτά τα κριτήρια κρίθηκε ότι θα έπρεπε να
προκύπτουν από τη διερεύνηση και αξιοποίηση της έννοιας των Καλών Πρακτικών που αφορούν
συγκεκριμένα στη διαχείριση του νερού.

2.2 Καλές Πρακτικές Γενικά – Ορισμός & Βασικά Χαρακτηριστικά
Η έννοια των «καλών πρακτικών» ή «βέλτιστων πρακτικών» (best practices) ή «αποτελεσματικών
πρακτικών» (effective practices) χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία δοκιμασμένη διαδικασία ή μία
εφαρμοζόμενη δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από
άλλες, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες.
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Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός όρος για την έννοια της «καλής πρακτικής» και δεν είναι λίγοι οι
φορείς (Διεθνείς Οργανισμοί, Εθνικές Αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.λ.π.) που έχουν δώσει
διαφορετική ερμηνεία και έχουν υιοθετήσει διαφορετικά κριτήρια για τον ορισμό της. Σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, «ο όρος καλή πρακτική συχνά χρησιμοποιείται για να δηλώσει την
αποτελεσματική πρακτική, αυτή που υπόσχεται αποτελέσματα ή την καλή πρακτική. Στην
πραγματικότητα όλοι αυτοί οι όροι σημαίνουν ελαφρώς διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς
ανθρώπους. Αν δεν καθιερωθούν κριτήρια και αυστηρές μέθοδοι αξιολόγησης οι απόψεις σχετικά
με το αν κάποια πρακτική είναι καλή είναι κατ’ ουσίαν υποκειμενικές.
Ένας καλός ορισμός των καλών πρακτικών αναφέρεται σε «προσεγγίσεις που δουλεύουν καλά και
μπορούν να επαναληφθούν αλλού» . Ωστόσο, εκείνο το στοιχείο που αποτελεί για όλους τους
ορισμούς κριτήριο μεγάλης σημασίας για την αναγνώριση μίας καλής πρακτικής είναι η καινοτομία.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι καλές πρακτικές έχουν ως στόχο τη δημοσιοποίησή τους, ώστε
να γίνονται γνωστές ως πρότυπα και να αποτελούν μάθημα για άλλους φορείς αλλά και για να
ενσωματώνονται σε νέες πολιτικές. Επιπρόσθετα, μία καλή πρακτική μπορεί να αξιοποιηθεί και ως
ιδέα, πηγή έμπνευσης, πεδίο προβληματισμού και συζήτησης καθώς και ως τεχνική καινοτομίας.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, ως βάση για να ορισθεί τι είναι «καλή πρακτική»
χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

σύμφωνα με τον οποίο, κύρια

χαρακτηριστικά που καθιστούν μία πρακτική «καλή» είναι:
•

η καινοτομία, δηλαδή η πρόταση νέων και δημιουργικών-καινοτόμων λύσεων, που όμως
ταυτόχρονα συνάδουν και με ρεαλιστικές πολιτικές,

•

η αποτελεσματικότητα,

•

η βιωσιμότητα, δηλαδή να έχουν διάρκεια τα αποτελέσματά της,

•

η επαναληψιμότητα, δηλαδή να έχει δυνατότητες αναπαραγωγής κάτω από ίδιες
συνθήκες,

•

η μεταφορικότητα, δηλαδή να έχει δυνατότητες μεταφοράς και αξιοποίησης σε
διαφορετικά περιβάλλοντα, από νέους χρήστες που θέλουν να τις υιοθετήσουν

Το νερό έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελεί ένα περιβαλλοντικό πόρο που είναι απαραίτητος για τη
λειτουργία των οικοσυστημάτων, την επιβίωση του ανθρώπου και την κοινωνική του ευημερία και
εξέλιξη, έχει τεράστια οικονομική σημασία και αποτελεί άρρηκτο στοιχείο του ανθρώπινου
πολιτισμού. Έχοντας τα προηγούμενα υπόψη, κρίθηκε σκόπιμο για τις ανάγκες της παρούσας
μελέτης ο παραπάνω ορισμός να εμπλουτιστεί ώστε να περιλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά που
θα καλύπτουν επαρκώς και εξίσου την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική διάσταση
των επιδράσεων που προκαλούνται από την εφαρμογή μιας ΚΠ. Επιπλέον θα πρέπει να
συνυπολογισθεί και η δυνατότητα αναπαραγωγής στους κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως
αυτές είναι διαμορφωμένες για την εφαρμογή τους στη διασυνοριακή περιοχή.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως Καλή Πρακτική για το νερό ορίζεται μία δοκιμασμένη
διαδικασία ή μία εφαρμοζόμενη δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο
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αποτελεσματική από άλλες ως προς τις θετικές επιπτώσεις που έχει για το περιβάλλον, την
κοινωνία και την οικονομία, και μπορεί να επαναληφθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Όπως θα εξηγηθεί διεξοδικά παρακάτω στην περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για
την αξιολόγηση των ενναλακτικών πρακτικών, την ταξινόμηση τους και την ανάδειξη των καλών
πρακτικών, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων. Όπως μπορεί
να εννοηθεί από τον τίτλο της, η μέθοδος βασίζεται στην σύγκριση της επίδοσης των εναλλακτικών
πρακτικών σε σχέση με ένα αριθμό κριτηρίων. Επειδή οι εναλλακτικές αξιολογούνται στο κατά πόσο
«πιάνουν» τα κριτήρια της καλής πρακτικής, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση
θα έπρεπε να σχετίζονται άμεσα (να είναι αντιπροσωπευτικά δηλαδή) με τα κριτήρια που
πλαισιώνουν μια καλή πρακτική με βάση τον παραπάνω ορισμό.
Προκειμένου τα παραπάνω κριτήρια να έχουν λειτουργικό ρόλο στην παρούσα μελέτη κυρίως στο
στάδιο της αξιολόγησης των υπό εξέταση πρακτικών θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή
σχετική πληροφορία. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι κάποια ΚΠ δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην
αξιολόγηση αν δεν υπάρχει διαθέσιμη επαρκής πληροφορία σχετικά με όλα τα κριτήρια
αξιολόγησης. Επομένως, στην ανάλυση λήφθηκαν υπόψη μόνο οι ΚΠ για τις οποίες η πληροφορία
που συγκεντρώθηκε κρίθηκε επαρκής. Τα κριτήρια που τελικά επιλέχθηκαν για το στάδιο της
αξιολόγησης με τη μέθοδο της ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων αναφέρονται αναλυτικά στην
ενότητα 3.2.

2.3 Βιβλιογραφική Διερεύνηση Καλών Πρακτικών Διαχείρισης Νερού στις
Κατοικίες & Εμπορικά Κτήρια, στη Βιομηχανία και στη Γεωργία
2.3.1 Μέθοδος Αναζήτησης
Η στοχευμένη έρευνα αφορά

στην

αναζήτηση

πληροφοριών

στις

ιστοσελίδες

των

οργανισμών/φορέων που συντάσσουν οδηγούς καλών πρακτικών νερού. Σε ορισμένες περιπτώσεις
υπάρχει εκτενής και λεπτομερής περιγραφή των πρακτικών που εμπεριέχονται και γενικότερα
υπάρχει όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση που μπορεί να καταγραφεί. Αντιθέτως σε αρκετές
περιπτώσεις δεν βρέθηκαν κρίσιμες πληροφορίες που να διευκολύνουν την ομοιομορφία των
δεδομένων κάθε περίπτωσης.
Η αναζήτηση των κινητών μονάδων έγινε με εκτεταμένη έρευνα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη
μηχανή αναζήτησης GOOGLE με τη βοήθεια της χρήσης συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών.
Συγκεκριμένα, για την αναζήτηση ΚΠ χρησιμοποιήθηκαν λέξεις – κλειδιά όπως “best practices”,
“water”,

“water resources”, “water management”, “water saving”, “domestic water use”,

“agriculture”, “irrigation”, “industrial water use”, “water in commercial buildings”, “U.S.A.”,
“America”, “Asia” και μεταξύ τους συνδυασμοί (βλέπε παρακάτω διάγραμμα). Επίσης
χρησιμοποιήθηκαν και οι σχετικοί σύνδεσμοι σε άλλες διαδικτυακές πηγές που δίνονονταν εντός
των ιστοσελίδων που εμφάνιζαν τα αποτελέσματα της αναζήτησης όπως π.χ. best practices (in)
water conservation (for) agriculture (in) USA (κόκκινη διαδρομή στο παρακάτω διάγραμμα).
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resources
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conservation

best practices

water

commercial buildings
USA

saving

hotels

use

industry

America

agriculture

Asia

management

irrigation
landscape

2.3.2 Καταγραφή της Απαραίτητης Πληροφορίας
Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης δηλαδή των
χαρακτηριστικών των καλών πρακτικών διαχείρισης, διανομής, επεξεργασίας, κατανάλωσης του
νερού σε Ασία και Αμερική. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων με
δεδομένα και πληροφορίες οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την επεξεργασία των κριτηρίων
αξιολόγησης.
Από τη διαθέσιμη πληροφορία που προέκυψε κατά το στάδιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των
καταγεγραμμένων παραδειγμάτων ΚΠ για το νερό σε Αμερική και Ασία, έγινε επιλεκτική επιλογή
των δεδομένων με τη μεγαλύτερη συνάφεια και χρηστικότητα για το σκοπό του παρόντος Οδηγού.
Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μιας προ-τυποποιημένης φόρμας στοιχείων
(template) η οποία και χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή και παρουσίαση της πληροφορίας που
συλλέχθηκε για κάθε καλή πρακτική που εμπεριέχεται στον Οδηγό. Τα πεδία της πληροφορίας που
κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη περιγραφή των ΚΠ φαίνονται στην πρώτη στήλη του
template που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της πληροφορίας. Οι αντίστοιχοι πίνακες για
κάθε ΚΠ παρατίθενται στην ενότητα 2.4.
Γίνεται φανερό ότι σε ορισμένα πεδία η συμπλήρωση γίνεται με κείμενο ενώ σε άλλα είναι
απαραίτητη η επιλογή ανάμεσα από συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές. Η δεύτερη κατηγορία
πεδίων εξυπηρετούν και φίλτρα επιλογής για την ομαδοποίηση των ΚΠ σε διάφορες κατηγορίες
ανάλογα με το τι ενδιαφέρει το εκάστοτε χρήστη του Οδηγού. Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι
χρήστες του Οδηγού να εστιάσουν σε συγκεκριμένες ΚΠ ανάλογα π.χ. το στόχο της πρακτικής
(ανακύκλωση, εξοικονόμηση, κερδοφορία κ.λπ.) ή το είδος εργαλείου/μέσου εφαρμογής που έχει
χρησιμοποιηθεί (εκπαιδευτικό, οικονομικό, θεσμικό εργαλείο κ.λπ.).
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2.3.3 Κριτήρια αποκλεισμού ΚΠ από την επιλεγμένη λίστα
Λόγου του μικρότερου αριθμού ΚΠ που προβλέφθηκε να περιέχει ο παρών Οδηγός ΚΠ νερού από
το σύνολο των ΚΠ που συλλέχθηκαν κατά την αναζήτηση κατέστη απαραίτητος ο αποκλεισμός
ορισμένων ΚΠ. Ο αποκλεισμός δεν ήταν τυχαίος αλλά βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια:
α. μικρός βαθμός διαφορετικότητας από τις πιο κοινές πρακτικές
β. έντονη ανομοιότητα κλιματικών συνθηκών
γ. μικρή πιθανότητα συνάφειας με την ελληνική πραγματικότητα
δ. έλλειψη επαρκούς πληροφορίας για κάποιο/α από τα κριτήρια αξιολόγησης

2.4 Παρουσίαση των ΚΠ με τη Χρήση Τυποποιημένης φόρμας (template)
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται όλα τα συμπληρωμένα templates: 10 για αστική χρήση νερού,
5 για βιομηχανική χρήση νερού, 5 για αγροτική χρήση νερού και 5 για άλλες χρήσεις νερού. Στον
παρόν Οδηγό ως αστική χρήση νερού θεωρείται κάθε χρήση νερού που λαμβάνει χώρα εντός ενός
κτηρίου που χρησιμοποιείται είτε για κατοικίες είτε για εμπορικούς σκοπούς και καλύπτει τις
ανάγκες νερού τόσο για ίδιους τους χρήστες του κτηρίου όσο και για τις διάφορες λειτουργίες του
όπως π.χ. η θέρμανση/ψύξη, καθαρισμός κ.λπ. Ως αστική χρήση δεν θεωρήθηκε η μεταφορά του
νερού από την πηγή προέλευσης του μέσω του δικτύου διανομής και η επιστροφή και επεξεργασία
του στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Ως βιομηχανική θεωρείται κάθε χρήση νερού που γίνεται
για τις λειτουργικές ανάγκες και την παραγωγική διαδικασία εντός των εγκαταστάσεων μιας
βιομηχανικής μονάδας καθώς και αυτές των εργαζομένων. Ως αγροτική χρήση υπολογίζεται η
οποιαδήποτε χρήση (άντληση, μεταφορά, άρδευση) που εξυπηρετεί τις ανάγκες μια μονάδας
πρωτογενούς παραγωγής. Στις παραπάνω κατηγορίες δεν περιλαμβάνεται η χρήση του νερού για
άρδευση/πότισμα του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου ενός οικιακού ή εμπορικού κτηρίου ή μιας
βιομηχανικής εγκατάστασης καθώς επίσης και η μεταφορά του νερού από την πηγή προέλευσης του
μέσω του δικτύου διανομής και η επιστροφή και επεξεργασία του στις μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων. Η συγκεκριμένες χρήσεις περιλαμβάνονται στις άλλες χρήσεις νερού.

9

Οδηγός καλών πρακτικών για το νερό

Τίτλος πρακτικής

1. Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, εντοπισμός διαρροών και επιδιόρθωση

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Σιγκαπούρη

Γενική Περιγραφή της

Πριν την υλοποίηση μέτρων ή έργων εξοικονόμησης νερού για κτηριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει

Πρακτικής

κατανοητό με ποιους τρόπους το νερό χρησιμοποιείται σε διαφορετικά τμήματα τους (πτέρυγες) και να
εντοπιστούν αυτές οι πτέρυγες. Με άλλα λόγια, όλες οι χρήσεις νερού στα κτήρια συνολικά και σε
επιμέρους πτέρυγες θα πρέπει να καταμετρηθούν πριν από οποιαδήποτε υιοθέτηση μέτρων
εξοικονόμησης. Οι διαρροές νερού είναι ένα συχνό πρόβλημα το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από κάτι μικρό
μη εντοπίσιμο και να επιδεινωθεί με το πέρας του χρόνου. Οι διαρροές στις εγκαταστάσεις νερού μπορεί να
προκαλέσουν σπατάλη νερού, βλάβη σε ιδιοκτησίες, απώλεια χρημάτων, κ.λπ. Οι διαρροές αν εντοπιστούν
θα πρέπει να επιδιορθωθούν το συντομότερο.

Λεπτομέρειες και βασικά

Η καταγραφή της χρήσης νερού μπορεί να γίνει μέσω ιδιωτικής μέτρησης και τακτικής παρακολούθησης της

στοιχεία της Πρακτικής

κατανάλωσης. Αυτή η πρακτική επιτρέπει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τα μοτίβα χρήσης νερού,
και να εντοπίζουν ανωμαλίες στην κατανάλωση που προέρχονται από διαρροές και διάφορες
αναποτελεσματικότητες.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

1. Τοποθέτηση ιδιωτικών μετρητών νερού, 2. Πρακτικές παρακολούθησης κατανάλωσης του νερού, 3.

Πρακτικής

Δημιουργία διαγραμμάτων κατανάλωσης και ανάλυση τους, 4. Τακτικός έλεγχος διαρροών, 5. Ενδείξεις
διαρροής, 6. Σύστημα αναφοράς βλαβών

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Singapore's National Water Agency

Καταναλωτές (κτήρια)

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☒

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Best Practice Guide in Water Efficiency Buildings V.1 p. 10-17
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Τίτλος πρακτικής

2. Σχεδιασμός διαχείρισης νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Ο σχεδιασμός διαχείρισης νερού είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχημένης προσπάθειας μείωσης χρήσης του

Πρακτικής

νερού. Είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής εμπορικού ή δημόσιου
κτηρίου για να επιτύχει και να διατηρήσει μακροχρόνια εξοικονόμηση νερού. Ο σχεδιασμός διαχείρισης
νερού γενικά επιτυγχάνει μειώσεις χρήσης νερού σε τέσσερις περιοχές:
• Μείωση των απωλειών νερού (π.χ. διαρροές).
• Αύξηση της αποδοτικότητας νερού σε εξαρτήματα, εξοπλισμό, συστήματα και διαδικασίες.
• Εκπαίδευση των υπαλλήλων και των ενοίκων σχετικά με την αποδοτικότητα νερού για την υιοθέτηση
συμπεριφορών εξοικονόμησης νερού.
• Επανάχρηση εναλλακτικού του δικτύου νερού εντός του χώρου που διαφορετικά θα αποβαλλόταν στον
υπόνομο (π.χ. επανάχρηση επεξεργασμένου γκρι νερού ή βρόχινου νερού για το πότισμα εξωτερικών
χώρων πρασίνου).

Λεπτομέρειες και βασικά

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός διαχείρισης νερού αποτελείται από αυτά τα εφτά βασικά βήματα:

στοιχεία της Πρακτικής

Βήμα 1. αρχική δέσμευση
Βήμα 2. Εκτίμηση της χρήσης νερού στην εγκατάσταση
Βήμα 3. Θέσπιση των στόχων και η επικοινωνία τους προς τους ενδιαφερόμενους
Βήμα 4. Δημιουργία ενός πλάνου δράσεων
Βήμα 5. Υλοποίηση του σχεδίου δράσης
Βήμα 6. Αξιολόγηση της προόδου
Βήμα 7. Αναγνώριση επιτευγμάτων

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Τα παραπάνω βήματα παρουσιάζονται αναλυτικά εντός της πηγής πληροφορίας (βλέπε στο τέλος της

Πρακτικής

φόρμας). Δεν αναφέρονται εδώ λόγω περιορισμένου χώρου.

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Office of Water - U.S. EPA

Καταναλωτές (κτίρια)

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☒

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

WaterSense at Work: Best Management Practices for Commercial and Institutional Facilities p. 7-27
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Τίτλος πρακτικής

3. Ευαισθητοποίηση κοινού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Ιορδανία

Γενική Περιγραφή της

Το υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Ζήτησης Νερού υποστηρίζει

Πρακτικής

πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε ζητήματα που αφορούν το νερό της χώρας. Ένα σημαντικό τμήμα
αυτών των δραστηριοτήτων είχαν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος γνωστό ως
Πρόγραμμα Αποδοτικότητας Νερού και Πληροφόρησης του Κοινού για Δράση (Water Efficiency and Public
Information for Action Program -WEPIA). Ένα δεύτερο πρόγραμμα έχει αρχίσει με τον τίτλο Θεσμοθετώντας
τη Διαχείριση Ζήτησης Νερού στην Ιορδανία (Instituting Water Demand Management in Jordan -IDARA).
Αυτό το εθνικό πρόγραμμα εστιάζει στη θεσμοθέτηση της βιώσιμης διαχείρισης της ζήτησης του νερού
βοηθώντας στην ίδρυση και καθιέρωση του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου στη χώρα.

Λεπτομέρειες και βασικά
στοιχεία της Πρακτικής

Στο πλαίσιο του έργου WEPIA, Η Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) και το Υπουργείο
Παιδείας έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διαδικασία της ανάδειξης κρίσιμων ζητημάτων στο κέντρο
του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην Ιορδανία. Πρόκειται για ένα πενταετές πρόγραμμα που ξεκίνησε
το 2000, με βασική επιδίωξη τη διαμόρφωση στη κοινωνία μιας αντίληψης/ηθικής προστασίας των υδάτων.
Το πρόγραμμα υιοθέτησε τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού για να πετύχει σημαντική εξοικονόμηση και
θεσμοθέτησε τις διαδικασίες που εφάρμοσε. Το WEPIA είχε ως στόχο να ενισχύσει τη γνώση, να βελτιώσει
τη νοοτροπία και τη στάση των Ιορδανών ως προς τα ζητήματα του νερού.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις εξής δράσεις: Ενίσχυση της δυναμικής των ΜΚΟ, χορηγίες προς την

Πρακτικής

κοινότητα, έλεγχοι χρήσης νερού και ανακαινίσεις κτηρίων, εκστρατείες ενημέρωσης, και εκπαιδευτικά
εργαστήρια. Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σήμερα,
διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ευρέως διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς, τους σπουδαστές
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, σε θρησκευτικούς ηγέτες και σε ΜΚΟ.

Κύρια Αποτελέσματα της

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Royal Society for the Conservation of Nature

Πολιτεία & Καταναλωτές

(RSCN) και το Υπουργείο Παιδείας
Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☒

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☒

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☒
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Best practices for Sustainable Urban Water Cycle Systems p. 5-7
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Τίτλος πρακτικής
Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Α4. Κατασκευή συστήματος επαναχρησιμοποίησης γκρι νερού σε καινούργιες
κατασκευές
Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Ως Γκρι Νερό ορίζεται (στο Τέξας) το χρησιμοποιημένο νερό που αποβάλλεται από τα πλυντήρια ρούχων, τα

Πρακτικής

μπάνια (ντους, νιπτήρες, μπανιέρες και άλλους νιπτήρες που δεν χρησιμοποιούνται για την απόρριψη
τοξικών ή επικίνδυνων συστατικών. Το Γκρι Νερό δε μπορεί να περιέχει νερό από πλυντήρια όπου
πλένονται πάνες, νιπτήρες που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή φαγητού, τουαλέτες ή ουρητήρες.

Λεπτομέρειες και βασικά

Η πρακτική έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές νέων κτηρίων να εγκαθιστούν διπλές

στοιχεία της Πρακτικής

σωληνώσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα της συλλογής του γκρι νερού από επιτρεπόμενες πηγές και να
τοποθετούν υπόγεια συστήματα γκρι νερού περιμετρικά των θεμελίων των νέων κτηρίων για να
ελαχιστοποιούν την μετακίνηση των θεμελίων και τη δημιουργία ρωγμών. Αυτή η υποδομή μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα των χώρων πρασίνου.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

1) Εφαρμογή ενός πλάνου κινήτρων για την ενθάρρυνση των κατασκευαστών και ιδιοκτητών νέων

Πρακτικής

κατοικιών να κάνουν υδραυλικές εγκαταστάσεις που διαχωρίζουν το γκρι νερό και το διανέμουν για
πότισμα χώρων πρασίνου. Μπορεί να αποτελεί τμήμα ενός συστήματος πιστοποίησης πράσινης δόμησης
2) Εφαρμογή κανονισμού υποχρεωτικής συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστήματος
επαναχρησιμοποίησης γκρι νερού στα νέα κτίρια.

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Πολιτεία του Τέξας

Πολιτεία & κατασκευαστές κτιρίων

Εφαρμογή ☐

Είδος Εργαλείου – Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☒

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Πολιτική

☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

Οικονομικό ☒

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

TEXAS Water Conservation Best Management Practices Guide pp. 102-105
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Τίτλος πρακτικής

Α5. Κίνητρα της πολιτείας για οικιακή εξοικονόμηση νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Miami-Dade, USA

Γενική Περιγραφή της

H νομαρχία του Miami-Dade, FL, USA εφάρμοσε κίνητρα εξοικονόμησης νερού για οικιακούς καταναλωτές.

Πρακτικής

Αυτά τα κίνητρα περιλαμβάνουν εκπτώσεις και προγράμματα αντικατάστασης κεφαλών ντους, τουαλετών
και πλυντηρίων ρούχων. Οι πρακτικές εξοικονόμησης νερού βοηθούν τους τελικούς χρήστες να
υιοθετήσουν μέτρα αποδοτικότητας για να μειώσουν την ζήτηση του νερού.

Λεπτομέρειες και βασικά

Οι πρακτικές εξοικονόμησης νερού που προωθούνται από το τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Miami-

στοιχεία της Πρακτικής

Dade περιλαμβάνουν έργα όπως το πρόγραμμα πλήρης ανακαίνισης για τους ηλικιωμένους και τις
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, το πρόγραμμα αντικατάστασης κεφαλών ντους χαμηλής κατανάλωσης, το
πρόγραμμα έκπτωσης για τις τουαλέτες χαμηλής κατανάλωσης, και το πρόγραμμα έκπτωσης κόστους
αντικατάστασης πλυντηρίων ρούχων μεγάλης αποδοτικότητας.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Για τα προγράμματα παροχής έκπτωσης κόστους αντικατάστασης τουαλετών και πλυντηρίων οι νέες

Πρακτικής

συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από το πρόγραμμα EPA Water Sense ή από το πρόγραμμα
Energy Star και θα πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 20 % πιο αποδοτικά από τα υπόλοιπα συμβατικά
αντίστοιχα προϊόντα. Για την ένταξη στο πρόγραμμα με τις τουαλέτες οι επιλέξιμες τουαλέτες θα πρέπει να
έχουν ρυθμό ροής μικρότερο από 6 λίτρα ανά ξέπλυμα, ο οποίος είναι μικρότερος από αυτόν μια
συμβατικής τουαλέτας (13 λίτρα). Για το πρόγραμμα αντικατάστασης κεφαλών ντους το τμήμα Ύδρευσης
και Αποχέτευσης του Miami-Dade προσφέρει κεφαλές ντους χαμηλής ροής (5.7 λίτρα/λεπτό) που διαθέτουν
και βαλβίδα on/off και περιστρεφόμενη κεφαλή για άνεση του χρήστη. Ένα κιτ αντικατάστασης με δυο
αναδευτήρες υψηλής απόδοσης περιλαμβάνονται στο πακέτο.

Κύρια Αποτελέσματα της

Η εξοικονόμηση του νερού και οι αλλαγές στις τάσεις χρήσης του νερού των πολιτών αξιολογήθηκαν κατά

Πρακτικής

την περίοδο των 4 πρώτων ετών μετά την εφαρμογή των πρακτικών εξοικονόμησης νερού. Παρατηρήθηκε
περίπου 6–14% μείωση στη ζήτηση του νερού κατά τα δύο πρώτα έτη. Η μείωση της κατανάλωσης
συνεχίστηκε και το 3ο και 4ο έτος σε μικρότερο όμως ποσοστό. Οι εξοικονόμηση από τα μέτρα
αποδοτικότητας ήταν περίπου 10.9%, 13.3% και 14.5% για το πρόγραμμα αντικατάστασης κεφαλής ντους,
τουαλέτας, και πλυντηρίων ρούχων αντίστοιχα. Η αντικατάσταση περισσότερων από μιας συσκευής
συνεισέφερε σε επιπρόσθετη εξοικονόμηση οικιακής χρήσης νερού.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Miami-Dade County, FL

Πολιτεία & Καταναλωτές

Είδος Εργαλείου – Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☒
Εφαρμογή πρακτικής ☐

D3.1 Report on best practices in water management POWER – a social response to global water issues p.55
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Τίτλος πρακτικής

Α6. Νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις για τη σπατάλη νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Κολοράντο, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Μια νομοθετική ρύθμιση ή ένας τοπικός κανονισμός που ρητά απαγορεύει τη σπατάλη νερού από

Πρακτικής

διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων (χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτές) υπερβολική απορροή
νερού άρδευσης ή άρδευση που πραγματοποιείται σε ημέρα ή χρόνο που δεν επιτρέπεται, υπερβολικό
πλύσιμο πεζοδρομίων, αδυναμία επιδιόρθωσης διαρροών, η χρησιμοποίηση συστήματος μονής διαδρομής
για τη ψύξη του νερού, ή ακόμα και την ακατάλληλη συντήρηση των πύργων ψύξης σε ένα αδικαιολόγητα
χαμηλό επίπεδο αγωγιμότητας. Η επιβολή είναι το κλειδί για να καταστεί μια νομοθετική ρύθμιση
αποτελεσματική κάτι όμως που απαιτεί την ύπαρξη και διαθεσιμότητα ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού
από την πλευρά των υπηρεσιών.

Λεπτομέρειες και βασικά

Το νομοθετικό διάταγμα για τη σπατάλη νερού είναι ένα σημαντικό νομοθετικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων

στοιχεία της Πρακτικής

ύδρευσης & αποχέτευσης που εξυπηρετεί ορισμένους χρήσιμους σκοπούς.
· Καθιερώνει σε μια τοπική κοινότητα τη σπουδαιότητα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού και παγιώνει την
πρόθεση της κοινωφελούς επιχείρησης να διαθέσει τους υδατικούς πόρους σε χρήσεις με τη μέγιστη ωφελιμότητα.
· Καθιερώνει ποινές για την κραυγαλέα σπατάλη του νερού και δίνει την εξουσία στις τοπικές αρχές να προσφέρουν
πρακτική βοήθεια και ενημέρωση καθώς και να δίνουν προειδοποιήσεις και να ρίχνουν ποινές.
· Παρέχει ένα σημαντικό νομοθετικό βοήθημα κατά τις περιόδους ξηρασίας όταν περιορισμοί πρέπει να εφαρμοστούν
και η συμμόρφωση απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η επάρκεια των αποθεμάτων ύδατος.
· Χωρίς αυτό μια επιχείρηση ύδρευσης είναι ανήμπορη να ενεργήσει για την αντιμετώπιση της αλόγιστης σπατάλης.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

(1) Με την πρώτη παράβαση, ο παραβάτης λαμβάνει μια ειδοποίηση.

Πρακτικής

(2) Μετά από οποιαδήποτε επιπλέον παράβαση στην ίδια ιδιοκτησία εντός διαστήματος 12 μηνών,
από την πρώτη προειδοποίηση, ο παραβάτης θα λαμβάνει ένα πρόστιμο γραπτώς το οποίο θα χρεώνεται
στο λογαριασμό του νερού ως ποινή.
(3) Για οποιαδήποτε ποινή μπορεί να γίνει ένσταση.

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο Προστασίας των Υδάτων του

Πολιτεία & Εταιρείες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Κολοράντο
Είδος Εργαλείου – Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☒

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Πολιτική

☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

Οικονομικό ☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Guidebook of Best Practices for Municipal Water Conservation in Colorado p. 80-86
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Α7. Πρόγραμμα διατήρησης νερού από την αρμόδια αρχή νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Νεβάδα, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Η Αρμόδια Αρχή Νερού της Νότιας Νεβάδα (Southern Nevada Water Authority - SNWA) από το 2000 και

Πρακτικής

μετά θεσμοθέτησε ένα πακέτο τολμηρών προγραμμάτων διατήρησης του νερού τα οποία περιλαμβάνουν
οικονομικά κίνητρα, εκπαίδευση, και ρυθμιστικά μέτρα. Ειδικότερα, τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν
νέους κανονισμούς κατασκευής κτιρίων, κλιμακωτές χρεώσεις νερού και περιορισμούς στο πότισμα χώρων
πρασίνου.

Λεπτομέρειες και βασικά

-- $218m σε εκπτώσεις για την αντικατάσταση χλοοταπήτων με άλλα είδη με χαμηλότερες ανάγκες σε νερό

στοιχεία της Πρακτικής

(ξηρικά είδη), τοποθέτηση καλυμμάτων σε πισίνες και τεχνολογίες αποδοτικές στη χρήση νερού.
-- Περιοριστικέ ρήτρες για την αποτροπή των ιδιοκτητών για την επανατοποθέτηση γρασιδιού.
-- Τοπικά διατάγματα για τον περιορισμό της άρδευσης των κήπων και των χώρων πρασίνου σε διάφορες
περιόδους του χρόνου.
-- Αναπτυξιακά διατάγματα για τον περιορισμό της χρήσης γκαζόν σε νέα κατασκευαστικά έργα.
-- Κλιμακωτές χρεώσεις χρήσης νερού για την δημιουργία κινήτρων μείωσης της κατανάλωσης.
-- Εισαγωγή ενός προγράμματος πιστοποίησης για κατοικίες αποδοτικές στη χρήση νερού.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Παρουσιάζονται αναλυτικά εντός της πηγής πληροφορίας (βλέπε στο τέλος της φόρμας). Δεν αναφέρονται

Πρακτικής

εδώ λόγω περιορισμένου χώρου.

Κύρια Αποτελέσματα της

-- 15km2 τοπίου καλυμμένο με γρασίδι μετατράπηκε σε τοπίο με ξηρικά φυτικά είδη χαμηλών απαιτήσεων

Πρακτικής

σε νερό, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης νερού για πότισμα χώρων πρασίνου κατά 34 500
000m3/έτος.
-- 29 800 καλύμματα για πισίνες και 320 έξυπνοι προγραμματιστές ποτίσματος τοποθετήθηκαν, μειώνοντας
τη χρήση του νερού κατά 1 500 000m3/έτος.
-- 9 254 κατοικίες αποδοτικές στη χρήση νερού κάτω από το πρόγραμμα WSH κατασκευάστηκαν,
μειώνοντας τη χρήση του νερού κατά 1 236 000m3/έτος.
-- 122 000 νέα σπίτια με μειωμένη χρήση νερού για πότισμα, εξοικονομώντας 14 700 000m3/έτος.
-- Τεχνολογίες αποδοτικότητας νερού και εξαρτήματα τοποθετήθηκαν σε 132 έργα, μειώνοντας την χρήση
νερού κατά 4 400 000m3/έτος.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Αρχή Νερού της Νότιας Νεβάδα

Πολιτεία & Καταναλωτές

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☒

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☒

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☒

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☒

Πρόγραμμα ☒
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Managing Water Use in Scarce Environments, A Catalogue of Case Studies pp. 96-99
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Α8. Στρατηγική διαχείρισης της ζήτησης νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Σιγκαπούρη

Γενική Περιγραφή της

Κλειδί στη διαχείριση της ζήτησης υπήρξε η διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς ως προς την χρήση και

Πρακτικής

κατανάλωση νερού. Η εκστρατεία για τη διαχείριση της ζήτησης είναι γνωστή ως η προσέγγιση 3P (People=άνθρωποι,
Public=κοινό, Private) και παροτρύνει όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών
πόρων. Αυτή η έννοια είναι ενσωματωμένη στο σλόγκαν της PUB’s - Νερό για όλους: διατήρησε, εκτίμησε, απόλαυσε.
Πυρήνας αυτής της νέας προσέγγισης είναι το πρόγραμμα Ενεργά, Όμορφα, Καθαρά Νερά ( Active, Beautiful, Clean
Waters - ABC Waters) το οποίο ενισχύει τις υποδομές νερού στη Σιγκαπούρη και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους στο
νερό έτσι ώστε να εκτιμήσουν, να αγαπήσουν και τελικά να εκτιμήσουν το νερό.

Λεπτομέρειες και βασικά

Βλέπε επόμενο πεδίο

στοιχεία της Πρακτικής
Μέθοδοι & Τεχνικές της

(1) Ενεργός συμμετοχή του κοινού: Το PUB ξεκίνησε το πρόγραμμα WEH για να αλλάξει τις συμπεριφορές στα

Πρακτικής

νοικοκυριά. Do-It-Yourself (DIY) κιτ εξοικονόμησης νερού διανεμήθηκαν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
κατόπιν προσφέρθηκαν στους κατοίκους χωρίς χρώση. Τα κιτ αποτελούνταν από ρυθμιστές ροής νερού, σάκους
εξοικονόμησης νερού σε δεξαμενές, φυλλάδια και συμβουλές εξοικονόμησης. Σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό
Συμβούλιο της Συγκαπούρης (Singapore Environmental Council - SEC), το PUB έστησε ένα δικτυακό τόπο για τη διατήρηση
των υδάτων. Οι χρήστες καλούνται να αξιολογήσουν την ατομική τους κατανάλωση νερού και να εντοπίσουν περιθώρια
βελτίωσης. Μέσω του προγράμματος Active Beautiful Clean (ABC), οι Σιγκαπούριοι ενθαρρύνθηκαν να υιοθετήσουν τα
γειτονικά water bodies. Αυτό έχει πλεονεκτήματα για τη διατήρηση και την ποιότητα των υδάτων καθώς προϋποθέτει την
ενεργή συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατανόησης της αξίας του νερού. Το PUB επίσης καθιέρωσε μια 24ώρη
γραμμή επικοινωνίας διαρροών. Το 99% των επείγοντων παραπόνων εξυπηρετούνται εντός 45 λεπτών. Οι πελάτες έχουν
τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το PUB τηλεφωνικά, μέσω fax, emails, SMS και web chat.
(2) Τιμολόγηση και μέτρηση: Σε ολόκληρο το σύστημα παροχής από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέχρι τις
ιδιοκτησίες των καταναλωτών γίνεται 100% καταμέτρηση. Οι χρεώσεις και ο φόρος διατήρησης υδάτων έχουν
υπολογισθεί με βάση μια περίοδο τεσσάρων ετών για να αντικατοπτρισθεί η αξία της σπανιότητας του νερού. Η χρέωση
και ο φόρος αυξήθηκαν από 30% σε 45% για τους οικιακούς καταναλωτές για καταναλώσεις πάνω από τα πρώτα 40m3
μηνιαίως. Το σύστημα μέτρησης έχει αναβαθμιστεί και τώρα χρησιμοποιεί ένα σύστημα αυτοματοποιημένης
τιμολόγησης. Μέσω παρακολούθησης ICT, κάθε μέτρηση (καταγραφή) που είναι ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή
ξεχωρίζεται για περαιτέρω διερεύνηση. Αυτά τα μέτρα συνεισφέρουν άμεσα στην κατά κεφαλή μείωση της
κατανάλωσης. Επιπλέον, το PUB εισήγαγε ένα επιχειρηματικό Ταμείο Αποδοτικότητας Νερού (Water Efficiency Fund) τον
Ιούλιο του 2007 με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εξετάσουν αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης της
κατανάλωσης τους σε νερό μέσα από επεμβάσεις εξοικονόμησης.
(3) Νομοθεσία/Κανονισμοί Δόμησης: Νομοθετικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί για την αποτροπή της σπατάλης. Από το 2009
είναι υποχρεωτικό να γίνεται τοποθέτηση τουαλετών με καζανάκια διπλής ροής και βρυσών χαμηλής ροής στις
περιπτώσεις ανακαινίσεων ή νέων κατασκευών. Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με τα μέτρα το
PUB διεξάγει επιτόπιους ελέγχους σε νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτήρια κατοικιών.

Κύρια Αποτελέσματα της

Μείωση στην κατά κεφαλή χρήση του νερού από 165 λίτρα/ημέρα το 2003 σε 152 λίτρα/ημέρα το 2013.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο ΔΕΚΟ, Εθνική Υπηρεσία Υδάτων Σιγκαπούρης

Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☒

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☒

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☒

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☒

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Managing Water Use in Scarce Environments, A Catalogue of Case Studies
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Α9. Τιμολογιακή πολιτική προοδευτικών χρεώσεων

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Σιγκαπούρη

Γενική Περιγραφή της

Τιμολογιακή πολιτική προοδευτικών χρεώσεων που επιβάλλει ποινές για την μη αποδοτική χρήση του

Πρακτικής

νερού

Λεπτομέρειες και βασικά

Οικιακή κατανάλωση έως και 40 m3/μήνα και μη οικιακές καταναλώσεις χρεώνονται με ενιαία χρέωση

στοιχεία της Πρακτικής

€0.71/m3. Για οικιακή κατανάλωση πάνω από 40 m3/μήνα, η χρέωση γίνεται €0.85/m3, η οποία είναι
μεγαλύτερη για τη μη οικιακή κατανάλωση. Επιπλέον, ο φόρος εξοικονόμησης νερού (water conservation
tax -WCT) που επιβάλλεται από την Κυβέρνηση για να ενισχύσει το μήνυμα εξοικονόμησης νερού είναι 30%
της χρέωσης για τα πρώτα 40 m3/μήνα για οικιακούς καταναλωτές και για όλη την κατανάλωση των μη
οικιακών καταναλωτών. Εντούτοις, οι οικιακοί καταναλωτές πληρώνουν 45% του φόρου WCT, όταν η
κατανάλωση τους ξεπερνά τα 40 m3/μήνα. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα οικονομικό αντικίνητρο για
μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού από τα νοικοκυριά. Παρόμοια, μια θεσμοθετημένη χρέωση (το waterborne fee -WBF), που στοχεύει να αντισταθμίζει το κόστος επεξεργασίας των λυμάτων και της συντήρησης
και επέκτασης του δημόσιου δικτύου υπονόμων, είναι €0.18/m3 για κάθε οικιακή κατανάλωση.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Βλέπε παραπάνω πεδίο

Πρακτικής
Κύρια Αποτελέσματα της

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής χρώσεων ήταν να πέσει η κατανάλωση νερού κατά 11% το 2004 σε

Πρακτικής

σχέση με τη χρονιά αναφοράς (1995). Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ο μέσος λογαριασμός νερού
διπλασιάστηκε. Αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι οι νέες χρεώσεις είχαν μια αξιοσημείωτη επίδραση στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και αποδείχθηκαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση της
ζήτησης νερού.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο ΔΕΚΟ Σιγκαπούρης

Εταιρείες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Α10. Εκπαίδευση Σχολείων

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☒

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρόλο που δεν σχετίζονται άμεσα με την αλλαγή κάποιου

Πρακτικής

εξοπλισμού, μπορούν να συνεισφέρουν σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Αλλαγές στη
συμπεριφορά των μαθητών βασιζόμενες σε ευρύτερη γνώση συνήθως μοιράζονται με τους γονείς και
υιοθετούνται στο σπίτι.

Λεπτομέρειες και βασικά

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει μια διδακτική ύλη κατάλληλο

στοιχεία της Πρακτικής

στο επίπεδο του μαθητή, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Αν ένα
τέτοια διδακτέα ύλη δεν είναι διαθέσιμη, τοπικοί εμπειρογνώμονες ίσως προτίθενται να αναπτύξουν το
επιθυμητό υλικό. Μια συμπληρωματική οπτική θα μπορούσε να περιλαμβάνει ως μέρος του εκπαιδευτικού
προγράμματος μια μονάδα ελέγχου χρήσης του νερού όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν
μετρήσεις της ροής του νερού στις ντουζιέρες και στις βρύσες πριν και μετά την τοποθέτηση ειδικών
αναδευτήρων εξοικονόμησης στα σπίτια τους.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Η υλοποίηση της ΚΠ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τις παρακάτω δράσεις:

Πρακτικής

1) Αξιολόγηση των διαθέσιμων τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών πόρων για τον προσδιορισμό της
εφαρμοσιμότητας στις τοπικές συνθήκες και περιστάσεις του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
Διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας μιας επιτροπής από τοπικούς παιδαγωγούς που θα βοηθήσουν
την επιλογή ή δημιουργία της διδακτέας ύλης;
2) Εφαρμογή ενός σχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της εξοικονόμησης του νερού
και των συνεπαγόμενων θετικών επιδράσεων.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά σχολεία
της περιφέρειας που υπάγεται και ο φορέας υλοποίησης (π.χ. μια κοινωφελής επιχείρηση ύδρευσης
αποχέτευσης) οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτική βοήθεια, υλικό και παρουσιάσεις στις
αίθουσες τα οποία θα αναδεικνύουν τα αστικά, αγροτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και συνθήκες της
λεκάνης απορροής της περιοχής.

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο Ανάπτυξης Υδάτων του Τέξας

Εταιρείες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☒

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐
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Τίτλος πρακτικής

Β1. Σύστημα ελέγχου χρήσης νερού στη βιομηχανία

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☒

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Τα συστήματα και οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου όλων των χρήσεων του νερού αποτελούν

Πρακτικής

αποτελεσματικές μεθόδους καταγραφής της χρήσης νερού εντός μιας βιομηχανικής εγκατάστασης
προκειμένου να προσδιορισθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Στα
οφέλη από την εφαρμογή αυτής της ΚΠ συμπεριλαμβάνονται οι μειωμένοι λογαριασμοί ύδρευσης, η
εξοικονόμηση ενέργειας και τα χαμηλότερα κόστη επεξεργασίας. Επίσης, δίνουν τις απαραίτητες
πληροφορίες που χρειάζονται για την καλύτερη εφαρμογή και άλλων σχετικών ΚΠ για τη βιομηχανία.

Λεπτομέρειες και βασικά

Οι έλεγχοι νερού στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την ακριβή μέτρηση όλων των ποσοτήτων νερού που

στοιχεία της Πρακτικής

εισέρχονται στην εγκατάσταση, την απογραφή και υπολογισμό όλων των επιτόπιων χρηστών, κάθε
αχρησιμοποίητης πηγής νερού ή λυμάτων που μπορεί να υπάρχει διαθέσιμη, υπολογισμό των εξόδων που
σχετίζονται με το νερό, και εντοπισμό πιθανών μέτρων αποδοτικότητας του νερού. Οι πληροφορίες από τον
έλεγχο του νερού θα πρέπει να διαμορφώνουν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και πλήρες πρόγραμμα
διατήρησης νερού με σκοπό την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης νερού σε ολόκληρη την
εγκατάσταση. Το πρόγραμμα διατήρησης νερού μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα επιμέρους
σχέδια εφαρμογής σε διαφορετικά τμήματα της εγκατάστασης.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

1. Προετοιμασία και συλλογή πληροφορίας

Πρακτικής

2. Διεξαγωγή επιτόπιας μελέτης καταγραφής
3. Σύνταξη αναφοράς ελέγχου της εγκατάσταση
4. Ανάλυση οικονομικής αποτελεσματικότητας
5. Έκθεση συστάσεων για ανάληψη δράσεων

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο Ανάπτυξης Υδάτων του Τέξας

Βιομηχανίες

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☒
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐
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Β2. Ανακύκλωση νερού στην παραγωγή χαρτιού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☒

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τζεντάχ, Σαουδική Αραβία

Γενική Περιγραφή της

Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από την γειτονική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Khumrah

Πρακτικής

μεταφέρθηκαν στην χαρτοποιία MEPCO για χρήση του στις διεργασίες του εργοστασίου. Το επεξεργασμένα
λύματα υφίστανται μια πρωταρχική επεξεργασία μέσω χημικής καθίζησης και μεμβράνες αντίστροφης
ώσμωσης πριν εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία. Τα λύματα από την επεξεργασία του χαρτιού
επεξεργάστηκαν πριν οδηγηθούν στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Khumarh.

Λεπτομέρειες και βασικά

Το 2006, μετά από την επέκταση της η βιομηχανία χάρτου, MEPCO τροποποίησε την δική της μονάδα

στοιχεία της Πρακτικής

επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του νερού εγκαθιστώντας σχάρες, φίλτρα
τυμπάνου, δυο μονάδες επίπλευσης με διαλυμένο οξυγόνο και φίλτρα βαρύτητας για να μπορέσει να
ανακυκλώσει ένα μεγάλο ποσοστό του νερού εντός του εργοστασίου της. Η σχάρα διαχωρίζει τις ίνες από
τα λύματα. Το 2010, η MEPCO έκανε επέκταση της δυναμικότητας του εργοστασίου από 250 000
τόνους/χρόνο σε 400 000 τόνους/χρόνο. Για να μπορέσει να παρέχει τις αυξανόμενες απαιτούμενες
ποσότητες νερού, η MEPCO εγκατέστησε μια μονάδα Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μονάδα
αποτελείται από ένα τμήμα βιολογικής επεξεργασίας όπου γίνεται μείωση του οργανικού φορτίου των
λυμάτων και από ένα τμήμα αναερόβιας επεξεργασίας για την επεξεργασία των λυμάτων που περιέχουν
υψηλό περιεχόμενο οργανικών ουσιών. Η επένδυση των $5.7m για το έργο χρηματοδοτήθηκε από την
εταιρεία Χαρτοποιία Μέσης Ανατολής.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

-- Εγκατάσταση σχαρών, φίλτρων τυμπάνου, δυο μονάδων επίπλευσης διαλυμένου αέρα και φίλτρα

Πρακτικής

βαρύτητας για την εσωτερική ανακύκλωση μεγάλου ποσοστού του νερού.
-- Εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων αποτελούμενο από ένα τμήμα βιολογικού
καθαρισμού για την μείωση του οργανικού φορτίου και από ένα τμήμα αναερόβιας επεξεργασίας για την
επεξεργασία των λυμάτων που περιέχουν υψηλό περιεχόμενο οργανικών ουσιών.

Κύρια Αποτελέσματα της
Πρακτικής

-- Η ζήτηση νερού από το εργοστάσιο μειώθηκε από 20 000 λίτρα σε 5 000 λίτρα ανά τόνο προϊόντος.
-- Συνολική μείωση κατανάλωσης νερού 6 000 000m3/έτος.
-- Χρόνος αποπληρωμής 2 έτη για την εγκατάσταση των σχαρών, των φίλτρων τύπου τύμπανο, των δύο
μονάδων επίπλευσης και των φίλτρων βαρύτητας για εσωτερική ανακύκλωση.
-- Χρόνος αποπληρωμής περίπου 2 έτη για την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
-- Ανακύκλωση 2 500kg χαρτιού ημερησίως.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Χαρτοποιία (MEPCO)

Χαρτοποιία (MEPCO)

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☒
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Τίτλος πρακτικής

Β3. Μείωσης της χρήσης νερού στην επεξεργασία ψαριών και θαλασσινών

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

Βιομηχανική ☒

☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Άδανα, Τουρκία

Γενική Περιγραφή της

- Έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης του εργοστασίου και συγκριτική αξιολόγηση των διαδικασιών ως

Πρακτικής

προς τις διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές.
- Εγκατάσταση ενός κλειστού συστήματος επανακυκλοφορίας για την ανακύκλωση του νερού απόψυξης.
- Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και επανάχρησης νερού συμπεριλαμβανομένου
διαχωριστή για την ανάκτηση των ιχθυελαίων.

Λεπτομέρειες και βασικά

Βλέπε επόμενο πεδίο

στοιχεία της Πρακτικής
Μέθοδοι & Τεχνικές της

Βελτιώσεις στο σύστημα απόψυξης: Η απόψυξη γινόταν με συνεχή ψεκασμό με φρέσκο υπόγειο νερό πάνω

Πρακτικής

σε μια επίπεδη πλατφόρμα όπου τοποθετούνται οι κατεψυγμένες αντζούγιες (σύστημα ενός ορόφου χωρίς
ανακύκλωση). Με αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνταν 28.4m3 νερού ανά τόνο ωμού ψαριού. Το νέο
σύστημα ήταν τετραόροφο και επέτρεπε 60 κουτιά (900kg) κατεψυγμένου ψαριού να ψεκάζεται
συγχρόνως. Το νερό επανακυκλοφορούσε σε ένα κλειστό κύκλωμα χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα
του τελικού προϊόντος.
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και διαχωρισμός ελαίου: Ο καθαρισμός της αντζούγιας παραδοσιακά
γίνεται με τα χέρια με τη χρήση νερού σταθερής ροής για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψαριού
στον υπόνομο χωρίς επεξεργασία. Έγινε εγκατάσταση ενός συστήματος ανακύκλωσης και επεξεργασίας που
περιλαμβάνει σχάρα, καθίζηση και επίπλευση, οζονοποίηση και αντλίες ανακυκλοφορίας. Επιπρόσθετα,
τοποθετήθηκε και ένα διαχωριστής ελαίων για τη συλλογή του ιχθυελαίου και του λίπους από τα
απορριπτόμενα υπολείμματα.

Κύρια Αποτελέσματα της

Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η χρήση νερού για την γραμμή επεξεργασίας της

Πρακτικής

αντζούγιας κατά 72.6% και χρήση νερού για το εργοστάσιο συνολικά μειώθηκε κατά 45% (από 64.1 m3 ανά
τόνο σε 35.3m3 ανά τόνο προϊόντος). 140kg/μήνα ιχθυέλαιου ανακτώνται με αποτέλεσμα τη μείωση του
οργανικού φορτίου στα λύματα. Η μειωμένη άντληση υπόγειων υδάτων επέφερε μείωση στα έξοδα
λειτουργίας των αντλιοστασίων και αύξησε την ανθεκτικότητα σε μελλοντικές ξηρασίες. Υπολογίζεται ότι η
επιχείρηση εξοικονόμησε $48 175 ετησίως εξαιτίας της μειωμένης χρήσης νερού και ενέργειας. Επιπλέον
έσοδα επιτεύχθηκαν από την πώληση του παραγόμενου ιχθυέλαιου και λίπους.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εργοστάσιο επεξεργασίας θαλασσινών Pakyurek

Εργοστάσιο επεξεργασίας θαλασσινών Pakyurek

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Τίτλος πρακτικής

Β4. Παραγωγή σκόνης γάλακτος χωρίς τη χρήση νερού

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☒

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Lagos de Moreno, Μεξικό

Γενική Περιγραφή της

Το φρέσκο αγελαδινό γάλα περιέχει περίπου 88% νερό, ένα ποσοστό από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί και

Πρακτικής

να επαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία χωρίς αρνητική επίπτωση στο προϊόν. Η ΚΠ πέτυχε
μείωση στην άντληση του νερού από 2 000 m3 ανά ημέρα που ήταν αρχικά σε 0 m3 ανά ημέρα με την
επεξεργασία του συμπυκνώματος σε επίπεδο ποιότητας πόσιμου νερού και επαναχρησιμοποίησης του στην
παραγωγική διαδικασία. Τα υπολειπόμενα λύματα επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται για ψύξη και
καθαρισμό.

Λεπτομέρειες και βασικά

-- Δέσμευση και επαναχρησιμοποίηση του νερού που εμπεριέχεται στο γάλα και χρήση του σε όλες τις

στοιχεία της Πρακτικής

ανάγκες νερού στο εργοστάσιο (όπως καθαρισμός των μηχανών εξάτμισης, πύργοι ψύξης, ξέπλυμα και
άρδευση).
-- Εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης ώσμωσης, βιοαντιδραστήρας μεμβράνη,
φίλτρο ενεργού άνθρακα και συστήματα απολύμανσης με υπέρυθρες.
-- Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν εξ' ολοκλήρου από τη Nestlé και διήρκησαν 4 χρόνια.
-- Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και είχε προϋπολογισμό $9 100 000.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση συμπυκνωμάτων: Το νερό που δεσμεύεται κατά τη διαδικασία της

Πρακτικής

εξάτμισης και ξήρανσης του γάλακτος επαναχρησιμοποιείται μετά από την επεξεργασία του μέσω
αντίστροφης ώσμωσης, φίλτρανσης με ενεργό άνθρακα, αποστείρωσης με υπέρυθρες και χλωρίωσης.
Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων: περιλαμβάνει ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση
του νερού που απορρίπτεται μετά τη χρήση στους πύργους ψύξης και σε άλλες χρήσεις εντός του
εργοστασίου. Περίπου 500m3/ημέρα διοχετεύονται στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία
περιλαμβάνει αντίστροφη ώσμωση και ένα βιοαντιδραστήρα-μεμβράνη. Το εργοστάσιο απορρίπτει
50m3/ημέρα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε ποτάμι.

Κύρια Αποτελέσματα της

-- Το πρώτο στον κόσμο εργοστάσιο παραγωγής σκόνης γάλακτος που καταστάθηκε ανεξάρτητο από

Πρακτικής

εξωτερικές πηγές νερού.
-- Οι αντλήσεις νερού μειώθηκαν κατά 730 000 m3 ανά έτος. Αυτό είναι ισοδύναμο με μια πισίνα
ολυμπιακών διαστάσεων την ημέρα.
-- 50% μείωση της κατανάλωσης νερού του εργοστασίου από 6.39 m3 ανά τόνο σε 3.2 m3 ανά τόνο για το
διάστημα 2010-2015.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εργοστάσιο γάλακτος Nestlé

Εργοστάσιο γάλακτος Nestlé

Εφαρμογή ☒

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☒
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Β5. Επαναχρησιμοποίηση νερού στον κλάδο παραγωγής ενέργειας και χάλυβα

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☒

Γεωργική ☐

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Γκουτζαράτ, Ινδία

Γενική Περιγραφή της

-- Αλλαγές στις προδιαγραφές υλικού του συμπυκνωτή του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με σκοπό την αύξηση της

Πρακτικής

επιτρεπόμενης συγκέντρωσης χλωριούχων ενώσεων στους πύργους ψύξης.
-- Μεταφορά του νερού που πέφτει εντός του συστήματος ψύξης από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας προς το
χαλυβουργείο για χρήση ως συμπληρωματικό νερό.
-- Ανάκτηση νερού πλύσης και Recovery of backwash and clarifier sludge water in the water treatment works.
-- Δημιουργία ενός συστήματος με κανάλια για τη φίλτρανση των επιφανειακών απορροών και χρήση τους ακολούθως
για άρδευση.

Λεπτομέρειες και βασικά
στοιχεία της Πρακτικής
Μέθοδοι & Τεχνικές της
Πρακτικής

(1) Αυξημένη αποδεκτή συγκέντρωση χλωριούχων στους πύργους ψύξης: Οι πύργοι ψύξης χρειάζονται περιοδικές ρίψεις νερού
προκειμένου να μειωθεί η συγκέντρωση των χλωριούχων στο σύστημα ψύξης. Η αντικατάσταση ανοξείδωτων σωληνώσεων με αντίστοιχες
CU-Ni στο συμπυκνωτή αύξησε τον επιτρεπόμενο βαθμό συγκέντρωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση χρήσης νερού και χημικών.
(2) Επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού από τους πύργους ψύξης ως συμπλήρωμα για το χαλυβουργείο Essar: Το χαλυβουργείο
απαιτεί ένα σύστημα με νερό για τον καθαρισμό του ανώτερου ατμού που διαφεύγει από τους κλιβάνους όπου προκαλείται μια αύξηση
του pH εξαιτίας της διάλυσης διοξειδίου του άνθρακα η οποία με τη σειρά της προκαλεί την κατακρήμνιση ρυπογόνων διαλυμάτων.
Αλκαλικό νερό που προέρχεται από τις ρίψεις στους πύργους ψύξης είναι ιδανικό για την εξουδετέρωση του νερού ψύξης με υψηλό pH. Το
νερό επίσης χρησιμοποιείται για τα συστήματα πυρόσβεσης, τον έλεγχο της σκόνης και για άρδευση.
(3) Ανάκτηση του νερού από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων: Υγρά απόβλητα που προέρχονται από πλύση των φίλτρων άμμου και
μαλακτικά νερού συλλέγονται σε ένα λάκκο ανάκτησης. Αυτό το νερό υποκαθιστά το 2% με 3% της συνολικής λήψης νερού στο
εργοστάσιο. Ένας τοποθετήθηκε για να τραβάει νερό από την ιλύ. Το νερό επαναχρησιμοποιείται και η ιλύς χρησιμοποιείται ως λίπασμα
για φυτά.

Κύρια Αποτελέσματα της
Πρακτικής

Επαναχρησιμοποιείται το 86% των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου το οποίο διαφορετικά θα κατέληγε στον ωκεανό.
-- Το 45% των ανακυκλωμένων υγρών αποβλήτων χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο χάλυβα.
-- Συνολική εξοικονόμηση νερού περίπου1479 000m3/έτος
- 381 000m3/έτος εξοικονόμηση καθαρού νερού από την αύξηση της συγκέντρωσης χλωρίου στο νερό που χρησιμοποιείται στους πύργους
ψύξης.
- 644 000m3/έτος εξοικονόμηση καθαρού νερού από τη χρήση νερού στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Essar και
επαναχρησιμοποίηση του στο εργοστάσιο χάλυβα.
- 349 000m3/έτος εξοικονόμηση καθαρού νερού από την επαναχρησιμοποίηση ανακτώμενου νερού πλύσης.
-- Χρόνοι αποπληρωμής: - Μείωση του νερού στους πύργους ψύξης: 1.1 έτη. - Επαναχρησιμοποίηση νερού από τους πύργους ψύξης στο
εργοστάσιο χάλυβα: 4.8 μήνες. - Ανάκτηση νερού πλύσης: 4.6 μήνες. - Ανάκτηση νερού από την ιλύ: 2.2 έτη.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εργοστάσια (Ενέργειας & Χάλυβα) Essar

Εργοστάσια (Ενέργειας & Χάλυβα) Essar

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Γ1. Σύστημα μικρο-άρδευσης

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☒

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Ανανταπούρ, Ινδία

Γενική Περιγραφή της

Οι Διεθνείς Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Ινδίας (International Development Enterprises India –IDEI)

Πρακτικής

δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη διεθνή οικογένεια IDE για να αναπτύξουν μικρής κλίμακας άρδευση
και τη μαζική εμπορική προώθηση στην επαρχία απλών, σε προσιτή τιμή, κατάλληλων και περιβαλλοντικά
βιώσιμων τεχνολογιών. Οι IDEI διέβλεψαν μια ζήτηση για χαμηλού κόστους τεχνολογίες κατάλληλες για
μικρής κλίμακας αγρότες και ανταποκρίθηκε αναπτύσσοντας χαμηλού κόστους τεχνολογίες ανύψωσης
νερού και άλλων εφαρμογών, που θα χρησιμοποιηθούν για άρδευση από μικρούς αγρότες. Οι IDEI έχουν
μια δυνατή προσέγγιση που βασίζεται στην αγορά και εργάζεται μέσα από ένα δίκτυο κατασκευαστών,
διανομέων και εγκαταστατών που πωλούν τα προϊόντα στους μικρούς γεωργούς.

Λεπτομέρειες και βασικά

Όταν κάποιος γεωργός χρησιμοποιεί το KB Drip, είναι σε θέση να αρδεύσει περισσότερη καλλιεργήσιμη γη

στοιχεία της Πρακτικής

ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου νερού καθώς απαιτείται 50-80 τοις εκατό λιγότερο νερό σε σύγκριση με τα
παραδοσιακά επιφανειακά συστήματα άρδευσης. Η αργή και τακτική εφαρμογή του νερού διατηρεί τη
βέλτιστη υγρασία στη ριζική ζώνη, η οποία βελτιώνει την ποιότητα του φυτού και η απόδοση αυξάνεται
κατά 30-50%. Οι τεχνολογίες εφαρμογής νερού των IDEI’s είναι χαμηλού κόστους, διαθέσιμες σε μικρά
πακέτα, λειτουργούν σε πολύ μικρή πίεση και είναι εύκολες στη λειτουργία τους. Καθώς έχουν μικρό αρχικό
κόστος επένδυσης, διώχνουν το φράγμα που αντιμετωπίζουν οι μικροί αγρότες για την υιοθέτηση της
στάγδην άρδευσης.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Σε περιοχές με ρηχούς υδροφόρους ορίζοντες οι IDEI προωθούν τη χρήση μιας συσκευής με χειροκίνητη

Πρακτικής

λειτουργία για την ανύψωση του νερού που ονομάζεται αντλία πελμάτων (επίσης γνωστή και ως αντλία
πετάλι). Σε ημι-άνυδρες περιοχές, οι IDEI έχουν αναπτύξει και εισάγει τεχνολογίες στάγδην άρδευσης (KB
Drip) που χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς για καλλιέργειες υψηλής απόδοσης και φυτών που
προορίζονται για ζωοτροφές.

Κύρια Αποτελέσματα της

Η αντλία πηδάλιο και τα συστήματα στάγδην άρδευσης χρησιμοποιούνται από 1.25 εκατομμύρια

Πρακτικής

μικροκαλλιεργητών. Επιπρόσθετη απόδοση έχει αναφερθεί από 50 έως 100 τοις εκατό. Η αύξηση στα
καθαρά έσοδα από την επιπλέον παραγωγή λαχανικών έχει αναφερθεί ότι ξεπερνά πολλαπλάσια το κόστος
επένδυσης. Έχουν εξοικονομηθεί 2.3 εκατομμύρια δολάρια από την εξοικονόμηση νερού συν 10.5
εκατομμύρια δολάρια από την εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργεια. Ενα 75% σε εξοικονόμηση νερού έχει
αναφερθεί που αντιστοιχεί σε 5.2 δισεκατομμύρια m3. Παρόλο που προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση
νερού εξαιτίας του KB Drip, απόλυτη εξοικονόμηση δεν παρατηρείται στην πράξη καθώς οι περισσότεροι
καλλιεργητές προτιμούν να χρησιμοποιούν το νερό που εξοικονομούν είτε για να αυξήσουν την έκταση που
καλλιεργούν με στάγδην πότισμα είτε εντάσσουν στις καλλιέργειες τους φυτά μεγαλύτερης έντασης
σκοπεύοντας στην αύξηση της παραγωγής.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

International Development Enterprises India (IDEI)

Αγρότες

Είδος Εργαλείου – Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐
Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

A Catalogue of Good Practices in Water Use Efficiency – A Pilot Phase Report pp. 14-15
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Γ2. Μέτρηση και έλεγχος της ροής στο δίκτυο διανομής νερού άρδευσης

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☒

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Ανάπτυξη ενός state-of-the-art συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου διανομής νερού άρδευσης

Πρακτικής

σε συνδυασμό με τεχνικές άρδευσης επί και συστήματα διαχείρισης σε μια μεγάλης κλίμακας επίδειξης
οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών. Όλα τα προγράμματα στοχεύουν στο να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα διανομής νερού άρδευσης και να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της χρήσης του
επιφανειακού νερού ως ανταπόκριση στην αυξανόμενη χρήση του νερού και στην έλλειψη του. Η
πληροφορίες που παρέχονται από τις συσκευές μέτρησης της ροής διευκολύνουν την μετάβαση της
περιοχής σε σύστημα ογκομετρικής χρέωσης του νερού άρδευσης.

Λεπτομέρειες και βασικά

Η πρακτική βελτιώνει το τρόπο μέτρησης της ροής, τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο με τη χρήση το

στοιχεία της Πρακτικής

συστήματος SCADA, και ειδικότερα:
1. Εγκατάσταση (αίθουσα) επιδείξεων.
2. Συλλογή δεδομένων μέτρησης εντός αγροτικής γαίας με τη χρήση αυτοματοποιημένων μετρήσεων και
τηλεμετρικού συστήματος.
3. Επίδειξη της βασισμένης στο διαδίκτυο πληροφορίας για την ροή σε πραγματικό χρόνο, του καιρού και
των συστημάτων λογαριασμού των χρηστών του νερού.
4. Καινοτόμες Τεχνολογίες για την γεωργία που περιλαμβάνουν: το σχεδιασμό αυτόματων πυλών χαμηλού
κόστους για τα κανάλια άρδευσης και το σχεδιασμό μια μονάδας απομακρυσμένης τηλεμετρίας χαμηλού
κόστους για την μέτρηση της στάθμης του νερού και τη διαχείριση της υγρασίας του εδάφους με τη χρήση
τηλεμετρίας ραδιοσυχνοτήτων.

Μέθοδοι & Τεχνικές της
Πρακτικής
Κύρια Αποτελέσματα της

Το πρόγραμμα ADI έχει επιδείξει ότι είναι δυνατόν να εξοικονομείται νερό χωρίς να προκαλεί απώλεια

Πρακτικής

χρημάτων ή κάποια επίδραση στην ποιότητα της καλλιέργειας. Έρευνες πεδίου σε επίπεδο
καλλιεργούμενων κτημάτων που διεξήχθησαν το 2009 και το 2010 έδειξαν ότι αυτές οι διάφορες
τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού είχαν ως αποτέλεσμα κατά μέσο όρο 32.5% μείωση του νερού άρδευσης
και 48.2 μείωση της επιφανειακής απορροής. Συνολικά, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση νερού 34.8%. Η επιτυχία
των αυτόματων πυλών για τα αρδευτικά κανάλια έχει πυροδοτήσει ζήτηση και από άλλες αρδευόμενες
περιοχές, όπως η νομαρχία του El Paso και της περιφέρειας του Lower Colorado.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Νομαρχία Κάμερον, Τέξας

Αγρότες

Είδος Εργαλείου – Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Τίτλος πρακτικής

Γ3. Επεξεργασία λυμάτων και αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού στους
υπόγειους υδροφορείς για γεωργική χρήση

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☒

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Περιοχή Νταν, Ισραήλ

Γενική Περιγραφή της

ΚΠ από το Ισραήλ εξοικονόμησης νερού από τη μειωμένη άντληση/χρήση φρέσκου νερού μέσω της

Πρακτικής

αποθήκευσης νερού στους υπόγειους υδροφορείς που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων και
επαναχρησιμοποίησης του για άρδευση γεωργικών εκτάσεων.

Λεπτομέρειες και βασικά

-- Πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων πριν την έγχυση τους στον υδροφόρο.

στοιχεία της Πρακτικής

-- Φιλτράρισμα του μερικώς επεξεργασμένου νερού εντός του υδροφόρου.
-- Σύστημα άντλησης και διανομής για τη μεταφορά του νερού από το σύστημα SAT του Shafdan για
αγροτική χρήση στο νότιο Ισραήλ, σε απόσταση 100 km.
-- Κατανάλωση ενέργειας κατά μέσο όρο 1.2 kWh ανά m3 καθ’ όλη τη διαδικασία που περιλαμβάνει την
άντληση προς το Shafdan, την επεξεργασία και την άντληση του τελικού προϊόντος προς το Negev.
-- Οι λειτουργίες στο Shafdan γίνονται με δημόσια χρηματοδότηση από τις πόλεις όπου προέρχονται τα
λύματα (συνολικός πληθυσμός πάνω από 2 500 000).

Μέθοδοι & Τεχνικές της

(1) Επεξεργασία Λυμάτων: Κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων γίνεται χρήση ενεργούς ιλύος για την

Πρακτικής

αποδόμηση της οργανικής ύλης σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και άλλες ανόργανες ενώσεις πριν την μεταφορά του
επεξεργασμένου νερού στις λεκάνες επαναφόρτισης.
(2) Επαναφόρτιση: Το επεξεργασμένο νερό εγχέεται μέσα σε ειδικά σχεδιασμένες λεκάνες επαναφόρτισης όπου και
γίνεται φίλτρανση του με φυσικό τρόπο στις άμμους της Rishon Letzion and Yavne με ρυθμό 339 000 m3 ημερησίως.
Εντούτοις, για να αποφευχθεί η ρύπανση γίνεται πλήρης διαχωρισμός μεταξύ του φυσικού νερού που προϋπάρχει εκεί
και του επεξεργασμένου νερού. Αυτός ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με τον έλεγχο του σχήματος μιας τεχνητά
δημιουργούμενης πτώσης της στάθμης. Αυτή η διευθέτηση δημιουργεί ένα υδρολογικό αυλάκι που εμποδίζει τη
διασπορά του επεξεργασμένου νερού. Το νερό συλλέγεται από περιφερειακά πηγάδια ανάκτησης του νερού ύστερα από
έξι έως δώδεκα μήνες και αντλείται προς το Negev.
(3) Χρεώσεις του ανακτημένου νερού: Το νερό που παράγεται μέσω αυτής της ΚΠ πωλείται στους αγρότες στο νότο στην
τιμή των $0.35 ανά m3 ενώ η χρέωση του φρέσκου νερού κυμαίνεται από $0.50 - $0.75 ανά m3. Η εταιρεία Mekorot είναι
σε θέση να προσφέρει χαμηλότερη τιμή λόγω της επιδότησης που λαμβάνει από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου
να καλύψει τη διαφορά μεταξύ κόστους και χρέωσης.

Κύρια Αποτελέσματα της

-- 140 000 000 m3 ανά ημέρα ανακτημένου νερού για αγροτική χρήση το οποίο διαφορετικά θα χανόταν

Πρακτικής

στη θάλασσα.
-- Μειωμένη κατανάλωση νερού από τους υπόγειους υδροφορείς και ανάκτηση με τις ελάχιστες απώλειες
λόγω εξάτμισης.
-- Περισσότερες από το 60% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αρδεύονται με νερό του Shafdan.
-- Ο διαχωρισμός του φρέσκου νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και του επεξεργασμένου νερού που
εκχέεται στο υπέδαφος με τη μέθοδο SAT διασφαλίζει ότι το υπάρχον φρέσκο νερό δε μολύνεται.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

Είδος Εργαλείου – Μέσο

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Shafdan

Εταιρείες Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☒

Ανάκτηση

☒

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☒

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Πολιτική

☐

Καθαρισμός ☒
Προστασία

Άντληση Νερού ☒

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☒

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

Οικονομικό ☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

Managing Water Use in Scarce Environments – A Catalogue of Case Studies

27

Οδηγός καλών πρακτικών για το νερό

Τίτλος πρακτικής

Γ4. Μεγάλης συχνότητας διακοπτόμενη στάγδην άρδευση

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☒

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Ίκα, Περού

Γενική Περιγραφή της

Μια ΚΠ που χρησιμοποιεί ένα σύστημα μεγάλης συχνότητας διακοπτόμενης στάγδην άρδευσης, το οποίο

Πρακτικής

συνδυάζει σύστημα αυτόματης λιπασματοποίησης και μεθοδολογία στάγδην άρδευσης. Η τροφοδοσία
γίνεται για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια συχνότητα των 4-9 λεπτών. Το αυτοματοποιημένο σύστημα
παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις φυσικο-χημικές συνθήκες στα ανώτερα επίπεδα της ριζικής ζώνης
και τροφοδοτεί με λίπασμα και νερό ανάλογα.

Λεπτομέρειες και βασικά

-- Τρία υψηλής αξίας, υδροβόρα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή: σπαράγγι, μύρτιλο, ρόδι.

στοιχεία της Πρακτικής

-- το αυτόματο σύστημα παρακολούθησης μετράει την υγρασία του εδάφους, το οξυγόνο, το pH, την αγωγιμότητα και τα
επίπεδα των νιτρικών αλάτων.
-- Η διάρκεια των διαστημάτων λειτουργίας του ποτίσματος είναι 4-6 λεπτά, σε σύγκριση με τις 3 ώρες των συμβατικών
συστημάτων στάγδην άρδευσης.
-- Η συχνότητα των ποτισμάτων κυμαίνεται από 5-30 την ημέρα ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, και το στάδιο
ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

(1) Ακριβής διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών: Η Valle y Pampa έχει διασφαλίσει τις ιδανικές

Πρακτικής

συνθήκες υγρασίας εδάφους για τις καλλιέργειες της. Πλήρης παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών
εδάφους ενημερώσει το αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο τροφοδοτεί επαναλαμβανόμενα για σύντομο χρονικό
διάστημα κάθε φορά προκειμένου να διατηρήσει αυτές τις βέλτιστες συνθήκες.
(2) Οικονομική προσέγγιση: Το εμπορικό ρίσκο της υιοθέτησης του μη συμβατικού συστήματος HFDI λήφθηκε
αποκλειστικά από τους επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι ανέλαβαν το επιχειρηματικό εγχείρημα ως μια ευκαιρία να
επιδείξουν τα πλεονεκτήματα του HFDI για την περίπτωση του Περού. Η αρχική χρηματοδότηση προήλθε από ιδίους
πόρους των ιδιοκτητών και από δανεισμό που παρείχαν τοπικές τράπεζες.
(3) Υιοθέτηση της τεχνολογίας: Η γεωργική επιχείρηση υιοθέτησε τις αρχές και τον εξοπλισμό που αναπτύχθηκαν από το
Eitan Israeli και το προσάρμοσε και το εξέλιξε στο πλαίσιο καλλιέργειας σπαραγγιού σε ερημικές συνθήκες. Η Valle y
Pampa ήταν σε θέση να προσαρμόσει το σύστημα ούτως ώστε να μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά σε μεγάλες
ανοιχτές καλλιεργούμενες εκτάσεις.
(4) Αντιγραφή – επαναληψιμότητα: Για να μπορέσουν να αντιγράψουν με επιτυχία την αποδοτικότητα του συστήματος
HFDI μέσω του ακριβούς υδραυλικού σχεδιασμού για ταυτόχρονη λιπασμοτοποίηση από τους σταλάκτες νερού που
υπάρχουν στα χωράφια, οι ιδιοκτήτες της Valle y Pampa έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των
καλλιεργειών τους όπως η τοπογραφία, οι απαιτήσεις σε ενέργεια, οι συνθήκες του εδάφους, η πίεση και η ροή του
νερού.

Κύρια Αποτελέσματα της

-- Σε σύγκριση με τις προδιαγραφές του κλάδου, το σύστημα HFDI επέδειξε τις παρακάτω μειώσεις στην

Πρακτικής

κατανάλωση νερού, ενέργειας και λιπάσματος:
Νερό - Σπαράγγι: 45%; Ρόδι: 60%
Ενέργεια - Σπαράγγι: 45%; Ρόδι: 60%
Λίπασμα - Σπαράγγι: 44%; Ρόδι: 56%

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αγρόκτημα 586 στρεμμάτων στη Valle y Pampa

Αγρότες

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒
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Τίτλος πρακτικής

Γ5. Επιτόπιος έλεγχος και παρακολούθηση της άρδευσης χωραφιών

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☒

Άλλη ☐

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Οι έλεγχοι χρήσης νερού είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την καταγραφή και μέτρηση όλων των

Πρακτικής

ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση χωραφιών, και για τον εντοπισμό και την ανάδειξη
ευκαιριών βελτίωσης της αποδοτικότητας χρήσης νερού. Συμπληρωματικά οφέλη από την εφαρμογή αυτής
της πρακτικής είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και τα μειωμένα κόστη χρήσης χημικών.

Λεπτομέρειες και βασικά

Οι επί του χωραφιού έλεγχοι άρδευσης περιλαμβάνουν την μέτρηση του εισερχόμενου νερού από

στοιχεία της Πρακτικής

επιφανειακές ή υπόγειες πηγές, την καταγραφή και υπολογισμό των διάφορων χρήσεων νερού στο χωράφι,
τον υπολογισμό των συσχετιζόμενων εξόδων, και τον προσδιορισμό των πιθανών μέτρων εξοικονόμησης
νερού. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τον επί του χωραφιού έλεγχο διαμορφώνουν τη βάση για την
εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών και τη βάση για
διαδικασία επιλογής των επιπρόσθετων καλών πρακτικών που πρέπει να υιοθετηθούν.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων στα παρακάτω:

Πρακτικής

• Έκταση και σχήμα χωραφιών, εμπόδια, μορφολογία, κίνδυνος πλημμυρών, βάθος υδροφόρου, και
πρόσβαση για λειτουργία και συντήρηση,
• Τύπος εξοπλισμού άντλησης νερού, πηγή ενέργειας και αποδοτικότητα άντλησης,
• Τύπος παλαιότητα και γενική κατάσταση του εξοπλισμού άρδευσης,
• Αρχεία προηγούμενων και τωρινών καλλιεργειών και χρήσης νερού, και
• Τεχνική ικανότητα και δεξιότητες των εργατών, χρόνος και επίπεδο δεξιοτήτων των υπευθύνων.

Κύρια Αποτελέσματα της

Πρόκειται για οδηγό και όχι εφαρμογή.

Πρακτικής
ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο ανάπτυξης υδάτων του Τέξας

Αγρότες

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☒

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

Best Management Practices for Agricultural Water Users - Texas Water Development Board
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Τίτλος πρακτικής
Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Δ1. Συνεχής ανίχνευση διαρροών για την παρακολούθηση της κατάστασης των
δικτύων διανομής νερού
Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☒

Τοποθεσία

Πενσυλβάνια, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Υπάρχουν δύο στοιχεία κλειδιά στο πρόγραμμα American Water’s continuous leak detection στο

Πρακτικής

Connellsville. Πρώτον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί συσκευές συνεχούς ακουστικής παρακολούθησης και
λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων. Δεύτερον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα σύστημα αυτόματης
καταγραφής μετρήσεων (Automatic Meter Reading - ΑMR) για την αναμετάδοση των δεδομένων από το
πεδίο σε ένα κεντρικό υπολογιστή όπου οι αναλυτές μπορούν να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν τα
ακουστικά δεδομένα.

Λεπτομέρειες και βασικά

Βλέπε επόμενο πεδίο

στοιχεία της Πρακτικής
Μέθοδοι & Τεχνικές της

Ακουστική Παρακολούθηση: Οι ακουστικοί αισθητήρες του συστήματος παρακολούθησης τοποθετήθηκαν σε ένα υπο-

Πρακτικής

τμήμα των γραμμών παροχής πολύ κοντά στους μετρητές. Περίπου 500 αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε ίσες αποστάσεις
κατά μήκος του συστήματος διανομής του Connellsville, το οποίο έχει περίπου 5,000 συνδέσεις. Με ακουστικό φάσμα
της τάξης των 90 έως 150 μέτρων, καλύφθηκε σχεδόν όλο το δίκτυο διανομής. Οι αισθητήρες καταγράφουν δεδομένα
κάθε νύχτα. Τα δεδομένα επεξεργάζονται και αναλύονται σε καθημερινή βάση σε ένα κεντρικό Η/Υ και κατευθύνουν το
προσωπικό πεδίου στον εντοπισμό πιθανών διαρροών.
Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Μετρήσεων : Η ΚΠ χρησιμοποιεί ένα σύστημα αυτόματης καταγραφής των μετρήσεων
για τη μετάδοση των ακουστικών δεδομένων στον κεντρικό Η/Υ. Ένα πλεονέκτημα του συνδυασμού του ακουστικού
συστήματος με αυτό της αυτόματης καταγραφής είναι ότι οι καταμετρημένες ροές που σχετίζονται με τις επί τόπου
χρήσεις νερού και τις διαρροές των υδραυλικών εξαρτημάτων μπορούν εύκολα να διαχωρισθούν από άλλα ακουστικά
δεδομένα. Αυτό γίνεται εφικτό γιατί δεδομένα υψηλής ανάλυσης για την κατανάλωση (ροή μέσα από τον μετρητή)
μπορεί να συγκριθούν απευθείας με τα ακουστικά δεδομένα.

Κύρια Αποτελέσματα της

Το νερό που δεν αποφέρει έσοδα έχει μειωθεί κατά 16 τοις εκατό (από περίπου 27% πριν την έναρξη του

Πρακτικής

πιλοτικού, σε μόλις 11% τώρα). Αυτό έχει προκύψει από το συνδυασμό μείωσης των διαρροών (13.5%) και
μια προσπάθειας να μειωθούν οι πλύσεις του συστήματος για λόγους διασφάλισης ποιότητας νερού (2.5%).
Αυτό έχει μειώσει το λειτουργικό κόστος αγοράς νερού από παρακείμενες αρχές νερού κατά περίπου
US$180,000 κάθε χρόνο.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

American Water (ιδιωτική εταιρεία)

Εταιρείες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☐

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

Drinking Water Asset Management Programs Best Management Practice: Case Studies From the North
American Drinking Water Community
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Τίτλος πρακτικής

Δ2. Μείωση των διαρροών σε πολεοδομικό συγκρότημα

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☒

Τοποθεσία

Τζεντάχ, Σαουδική Αραβία

Γενική Περιγραφή της

Η ΚΠ αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή για να μειωθεί το νερό που

Πρακτικής

χάνεται χωρίς να έχει μετρηθεί και αφορά στην πόλη Jeddah, στη Σαουδική Αραβία.

Λεπτομέρειες και βασικά
στοιχεία της Πρακτικής
Μέθοδοι & Τεχνικές της

1) Εγκατάσταση ζωνών διαχείρισης της πίεσης:

Πρακτικής

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της προσφοράς νερού στο σύνολο του δικτύου παροχής, 51
ανεξάρτητες ζώνες παροχής εγκαταστάθηκαν.
(2) Πιλοτικό Στάδιο 1 - Βαλβίδες Ρύθμισης Πίεσης και μέτρηση ροής:
Βαλβίδες Ρύθμισης της Πίεσης και μετρητές ροής τοποθετήθηκαν σε 16 γεωγραφικές ζώνες. Αυτό επέτρεψε
μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου του δικτύου μέσω της διατήρησης της ανάντη πίεσης, μειώνοντας την πίεση
εντός των ζωνών, και ισοσκελίζοντας τη ροή εντός των ζωνών με τη ζήτηση.
(3) Πιλοτικό Στάδιο 2 - advanced pressure management:
Ένα εξελιγμένο σύστημα i2O διαχείρισης της πίεσης του νερού τοποθετήθηκε σε δύο ζώνες, ελέγχεται από
τον κεντρικό έλεγχο δικτύου, με τις ζώνες να λειτουργούν κάτω από συνεχή παροχή.

Κύρια Αποτελέσματα της

Το 1ο πιλοτικό στάδιο είχε ως αποτελέσματα τα εξής:
-- την εξοικονόμηση νερού κατά 12% ισοδύναμο με 4 300m3/ημέρα.

Πρακτικής

-- Ο αριθμός των διαρροών μειώθηκε κατά 50%.
-- Μέση μείωση πίεσης ζώνης 1.5 bar.
-- Rationing reduced enabling supply once a week.
-- Επέκταση της συνεχούς παροχής (χωρίς διακοπές νερού) στο 20% των πελατών.
Το 2ο πιλοτικό στάδιο είχε ως αποτελέσματα τα εξής:
-- Επιπλέον μείωση κατά 10% στις διαρροές επιτεύχθηκε, που ισοδυναμεί σε 3 200m3/ημέρα σε απώλειες νερού που
αποφεύχθηκαν.
-- Επιπλέον μέση μείωση της πίεσης κατά 20%.
-- Η πλειονότητα του παρεχόμενου νερού προέρχεται από αφαλάτωση, έτσι υποτίθεται ότι η διαρροή είναι καταναλωτική
ζήτηση και χάνεται σε υφάλμυρες πηγές. Η μείωση στη διαρροή επομένως έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
καταναλωτικής ζήτησης.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

Εφαρμογή ☒

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κοινή προσπάθεια της Acwa Power και της

Πολιτεία & Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Suez Environment
Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☐

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

Managing Water Use in Scarce Environments, A Catalogue of Case Studies pp. 90-91
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Τίτλος πρακτικής

Δ3. Μείωση της χρήσης νερού για τον περιβάλλοντα χώρο από συγκρότημα
γραφείων

Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☒

Τοποθεσία

Τέξας, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Το συγκρότημα γραφείων Granite Park στο Plano του Τέξας εφάρμοσε ΚΠ βελτίωσης της αποδοτικότητας

Πρακτικής

της χρήσης νερού για τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου κυρίως μέσω της βελτίωση στα συστήματα
ποτίσματος, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού και την απόκτηση σχετικών
βραβείων όπως τη χρυσό πιστοποιητικό LEED®.

Λεπτομέρειες και βασικά

Το 2008 υιοθετήθηκε ένα σύστημα ακριβούς διαχείρισης τοπίου από τη διεύθυνση του συγκροτήματος

στοιχεία της Πρακτικής

γραφείων του Granite Park. Ο υπεύθυνος διαχειριστής διεξήγαγε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο στο σύστημα
άρδευσης προκειμένου να εντοπίσει τις δυνατότητες βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του. Μέχρι τότε, το
σύστημα ελεγχόταν από παραδοσιακούς χρονοδιακόπτες και δεν γινόταν κατάλληλη συντήρηση. Για να
βελτιώσει το σύστημα έγινε αναβάθμιση με την εγκατάσταση ελεγκτών που αναλύουν και χρησιμοποιούν
κλιματολογικά δεδομένα για να προγραμματίσουν το πλάνο ποτίσματος ανάλογα με τις ανάγκες των
φυτών. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι διαχειριστές έκαναν περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις όπως π.χ.
αντικατάσταση των χαλασμένων σταλλακτών, τοποθέτηση εξαρτημάτων ρύθμισης της πίεσης (μειωτές
πίεσης). Αισθητήρες βροχής και παγωνιάς τοποθετήθηκαν για να αποφεύγεται το πότισμα όταν δεν
χρειάζεται. Μετά την τοποθέτηση και τις επιδιορθώσεις συνεχίστηκαν οι πλήρεις μηνιαίοι έλεγχοι της
λειτουργίας του συστήματος άρδευσης (έλεγχος σωστής ροής των σταλλακτών, έλεγχος διαρροών,
καταγραφή της κάλυψης, και επιβεβαίωση της ορθότητας του προγραμματισμού του αυτόματου
ποτίσματος.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Βλέπε παραπάνω πεδίο

Πρακτικής
Κύρια Αποτελέσματα της

Το συγκρότημα μείωσε την ποσότητα του νερού για πότισμα περίπου κατά 40 τοις εκατό από τις

Πρακτικής

παρεμβάσεις που έγιναν. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 12.5 εκατομμύρια γαλόνια και $47,000 το 2009.
Με βάση αυτές τις εξοικονομήσεις το κόστος της ΚΠ αποπληρώθηκε σε λιγότερο από 1 1/2 έτος και το
συγκρότημα έλαβε το χρυσό πιστοποιητικό LEED. Επιπλέον ο περιβάλλοντας χώρος πρασίνου έγινε πιο
εύρωστος και ελκυστικός.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Πολιτεία & Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Εφαρμογή ☒

Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☒

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☐

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☒

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☒

Κατανάλωση Νερού ☐

Καταναλωτής νερού ☐

Διαχειριστής νερού ☒

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☐
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☒

Putting WaterSense® to Work: pp. A13-A14

32

Οδηγός καλών πρακτικών για το νερό

Τίτλος πρακτικής
Χρήση Νερού (Τομέας/Κλάδος)

Δ4. Ισοζύγια χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου, πληροφόρηση και ανταπόκριση
των καταναλωτών
Αστική

☐

Βιομηχανική ☐

Γεωργική ☐

Άλλη ☒

Τοποθεσία

Κολοράντο, ΗΠΑ

Γενική Περιγραφή της

Τα ισοζύγια χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία και διατήρηση

Πρακτικής

του νερού που προορίζεται για το πότισμα χώρων πρασίνου. Ο σκοπός του είναι να ενθαρρύνει την
αποδοτική χρήση του νερού. Ένα ισοζύγιο συγκρίνει την πραγματική (μετρημένη) κατανάλωση με τις
προϋπολογισμένες ανάγκες σε νερό με βάση την έκταση, τα φυτικά είδη και τις κλιματικές συνθήκες.

Λεπτομέρειες και βασικά

Τα ισοζύγια χρήσης νερού παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση στους καταναλωτές με σκοπό να τους βοηθήσουν να

στοιχεία της Πρακτικής

διαχειρίζονται με ορθολογικότερο τρόπο το νερό:
· Πόσο νερό χρησιμοποιήθηκε;
· Πόσο νερό χρειαζόταν;
· Ποια είναι η αποδοτικότητα χρήσης για αυτήν την τοποθεσία;
Επειδή πολλοί χώροι πρασίνου, ειδικά οι χλοοτάπητες, μπορούν να δεχθούν υπερβολική άρδευση χωρίς να υφίστανται
ζημιά, πολλοί ποτίζοντες δε γνωρίζουν αν χρησιμοποιούν το νερό με αποδοτικό τρόπο ή αν υπερβάλουν. Τα ισοζύγια
νερού θέτουν ένα λογικό στόχο κατανάλωσης ο οποίος είναι εξατομικευμένος για κάθε χρήστη και τοπίο. Βοηθούν τους
χρήστες να καταλαβαίνουν καλύτερα τα μοτίβα ποτίσματος τους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις ως προς το πως να
διαχειρίζονται την άρδευση κατάλληλα. Επίσης, τα ισοζύγια νερού αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο και για τις εταιρείες
ύδρευσης-αποχέτευσης για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ποιοι πελάτες τους υπερ-αρδεύουν και θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από βελτιώσεις στην αποδοτικότητα. Μπορούν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή χρεώσεων, ενώ
μπορούν να είναι χρήσιμα και από μόνα τους ως ένα εργαλείο εκτίμησης της αποδοτικότητας χρήσης νερού.

Μέθοδοι & Τεχνικές της

Το ισοζύγιο χρήσης νερού συνήθως ορίζεται ως η ποσότητα (όγκος) του νερού που υπολογίζεται από δυο θεμελιώδεις
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παραμέτρους: την επιφάνεια του τοπίου (συνήθως σε τ.μ.) και την ποσότητα του νερού που απαιτείται από τα φυτά που
υπάρχουν στο τοπίο και η οποία συχνά αντιπροσωπεύεται από το ρυθμό εξατμισοδιαπνοής.
Παράδειγμα υπολογισμού με τη χρήση GIS
Συνήθως τα ισοζύγια χρήσης νερού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που
διαθέτει η εταιρεία ύδρευσης (GIS), αεροφωτογραφίες, και δεδομένα από τους τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Η
καλή κάλυψη με GIS με διασύνδεση με τη βάση δεδομένων τιμολόγησης της εταιρείας επιτρέπει τον καθορισμό με
αρκετή ακρίβεια της αρδευόμενης επιφάνειας του κάθε πελάτη. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αεροφωτογραφίες υψηλής
ανάλυσης τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από το Google Earth ή/και άλλες πηγές.
Παράδειγμα υπολογισμού με φυσικές μετρήσεις
Μια άλλη επιλογή για τον υπολογισμό των ισοζυγίων χρήσης νερού είναι η ανάθεση σε ομάδα τοπογράφων της μέτρησης
της επιφάνειας σε επιλεγμένες περιοχές. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι κατάλληλη για μικρές εταιρείες ύδρευσηςαποχέτευσης με περιορισμένο προϋπολογισμό, εντούτοις ίσως να μην είναι πρακτική στις περιπτώσεις που το ζητούμενο
είναι η ανάπτυξη ισοζυγίων για ολόκληρη την περιοχή εξυπηρέτησης.

Κύρια Αποτελέσματα της

Παραδείγματα εφαρμογής χρεώσεων που βασίζονταν σε ισοζύγια χρήσης νερού στην Αμερική, αναφέρουν
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σημαντικές μειώσεις στην ζήτηση για νερό ποτίσματος χώρων πρασίνου.

ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;
Οδηγός ☒

Εφαρμογή ☐

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβούλιο Προστασίας Υδάτων του

Εταιρείες Ύδρευσης & Καταναλωτές

Κολοράντο
Είδος Εργαλείου - Μέσο

Εκπαιδευτικό ☐

Τεχνολογικό ☐

Οικονομικό ☐

εφαρμογής

Θεσμικό

Διαχειριστικό ☒

Πολιτική

Στόχος της Πρακτικής

Ανακύκλωση ☐

Ανάκτηση

☐

Εξοικονόμηση ☒

Μεταφορά

☐

Πεδίο Εφαρμογής της
Πρακτικής
Κατηγορία Χρήστη
Επίπεδο/Κλίμακα Παρέμβασης

☐

Διατήρηση Φυσικού Πόρου ☐

Καθαρισμός ☐
Προστασία

Άντληση Νερού ☐

☐

Αποθήκευση ☐
Κερδοφορία ☐

Επεξεργασία Νερού ☐

Διανομή Νερού ☐

Κατανάλωση Νερού ☒

Καταναλωτής νερού ☒

Διαχειριστής νερού ☐

Στρατηγική ☐

Πολιτική ☐

Οδηγός πρακτικής ☒
Πηγή Πληροφορίας

☐

Πρόγραμμα ☐
Εφαρμογή πρακτικής ☐

Guidebook of Best Practices for Municipal Water Conservation in Colorado
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
3.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των
υπό μελέτη καλών πρακτικών και την ταξινόμηση τους με βάση τη συνολική επίδοση τους σε σχέση
με έναν αριθμό κριτηρίων που χαρακτηρίζουν όσο το δυνατόν πληρέστερα μια πρακτική ως καλή
πρακτική.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιου είδους βαθμολογία η
οποία θα απορρέει από την συνολική επίδοση μιας πρακτικής σε μια σειρά από κριτήρια που
θεωρούνται αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών που ιδανικά θα πρέπει να διαθέτει μια καλή
πρακτική. Συνεπώς, αρχικά θα έπρεπε να προσδιορισθεί τι θεωρείται ως καλή πρακτική και
συγκεκριμένα ποια κριτήρια/προδιαγραφές θα πρέπει να πληροί και τα οποία αντικειμενικά την
καθιστούν Καλή Πρακτική (βλέπε 2ο κεφάλαιο).
Στην πράξη, κατά τη διαδικασία της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι λογικό να υπάρχουν
περιορισμοί που προκύπτουν από τη μη πληρότητα της διαθέσιμης πληροφορίας. Αυτό συνεπάγεται
την ανάγκη επιλογής των κατάλληλων κριτηρίων για τα οποία από την μια θα μπορεί να υπάρχει η
αναγκαία ποιοτική και ποσοτική πληροφορία για κάθε υπό αξιολόγηση πρακτική, και από την άλλη
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικά των κριτηρίων που πλαισιώνουν μια Καλή
Πρακτική σύμφωνα πάντα με το ορισμό της. Η συλλογιστική σύμφωνα με την οποία
πραγματοποιήθηκε η τελική επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης επίσης παρουσιάζεται στο παρόν
κεφάλαιο.
Τέλος, αφού έχει δοθεί το πλαίσιο που ορίζει τις Καλές Πρακτικές, έχει γίνει και η επιλογή των
κριτηρίων αξιολόγησης, παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ποιοτική και
ποσοτική ανάλυση και αξιολόγηση των Πρακτικών που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Δεδομένης
της φύσης της αξιολόγησης των Πρακτικών σε σχέση όχι μόνο με ένα μοναδικό κριτήριο αλλά με ένα
μεγάλο αριθμό κριτηρίων, η βιβλιογραφία συνιστά τη χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που
ενδείκνυται σε προβλήματα όπου απαιτείται αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με
παραπάνω του ενός κριτήρια. Αρχικά δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας της
πολυκριτηριακής ανάλυσης, στη συνέχεια παρουσιάζεται η αιτιολόγηση της επιλογής της μεθόδου
που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη και τέλος περιγράφονται η μέθοδος και τα στάδια
εφαρμογής της.
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3.2 Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης
Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη
διαμόρφωση των τελικών κριτηρίων αξιολόγησης των καλών πρακτικών.
Με μια πρώτη ανάγνωση προκύπτει ότι τα κριτήρια που αναφέρονται στον ορισμό της Καλής
Πρακτικής στην ενότητα 2.2 είναι αρκετά γενικά και μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος
χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων, προδιαγραφών και εννοιών γενικά, αλλά και σε ότι αφορά στις ΚΠ για
το νερό συγκεκριμένα. Αρχικά έγινε μια πρώτη καταγραφή των χαρακτηριστικών που
αντιπροσωπεύουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα κριτήρια του ορισμού, και έγινε άμεσα
αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσαν, για πρακτικούς λόγους κυρίως, να χρησιμοποιηθούν όλα και ότι
θα έπρεπε να γίνει επιλογή ορισμένων μόνο. Επομένως, έπρεπε να προσδιορισθούν τα
καταλληλότερα αλλά και λειτουργικότερα χαρακτηριστικά.
Προκειμένου να επιχειρηθεί η επιλογή των χαρακτηριστικών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η
διαθεσιμότητα μιας σχετικά ομοιόμορφης πληροφορίας η οποία να είναι σε θέση να «υπηρετήσει»
μια σχετική ανάλυση. Δεδομένης της αντίστοιχης έλλειψης στις δευτερογενείς πηγές, κρίθηκε
επιβεβλημένη η επιλογή των χαρακτηριστικών στη βάση της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών
δεδομένων. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν και τελικά
επιλέχθηκαν αποτέλεσαν ουσιαστικά τα κριτήρια της αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν στην
ανάλυση. Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η τελική επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης έγινε με βάση
την πληρότητα και την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας και με βάση το κατά πόσο
αντιπροσωπευτικά είναι των κριτηρίων του ορισμού.
Με βάση τα παραπάνω, θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια με διαφορετική βαρύτητα το καθένα,
τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της αξιολόγησης των καταγεγραμμένων πρακτικών
χρήσης νερού με τη χρήση της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Για την επιτυχή εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο να εξετασθεί ένας
ικανός και αναγκαίος αριθμός κριτηρίων που θα δίνουν μία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα
των περιπτώσεων που διερευνώνται. Επίσης, είναι απαραίτητο να καθορισθεί η σπουδαιότητα κάθε
κριτηρίου και κάθε παραμέτρου ξεχωριστά στη συνολική αξιολόγηση, ανάλογα με το βαθμό
σημαντικότητας τους (καθορισμός συντελεστών βαρύτητας).
Παρακάτω δίνεται η περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης που επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα κριτήρια έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με το ποια διάσταση –
σύμφωνα πάντα με το ορισμό της ΚΠ που δόθηκε στην ενότητα 2.2 – καλούνται να
αντιπροσωπεύσουν.
ΟΜΑΔΑ Α: Κριτήρια Δυνατότητας Αναπαραγωγής
Η ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που σύμφωνα με τον ορισμό υποδηλώνουν τη δυνατότητα η
προτεινόμενη πρακτική να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες καταστάσεις.
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Κριτήριο Α1: Καινοτομία – Στάδιο Ωρίμανσης Πρακτικής
Το κριτήριο αυτό εξετάζει από τη μια κατά πόσο σε μια ΚΠ έχει προωθηθεί και εφαρμοστεί μια νέα,
δημιουργική προσέγγιση, η οποία και αντιμετώπισε το ζήτημα, και από την άλλη το αν βρίσκεται σε
στάδιο πιλοτικό ή αν έχει επαναληφθεί ήδη επιτυχώς και σε άλλες περιπτώσεις.
Κριτήριο Α2: Διοικητική Πολυπλοκότητα
Υποδηλώνει το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει μια ΚΠ εξαιτίας των διάφορων διοικητικών
διαδικασιών που απαιτούνται ή εμπλέκονται κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της.
Κριτήριο Α3: Τεχνική Πολυπλοκότητα
Με αυτό το κριτήριο αξιολογείται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζει μια ΚΠ σε
επίπεδο απαιτούμενης τεχνογνωσίας και χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
Κριτήριο Α4: Συνάφεια
Το κριτήριο της συνάφειας υποδηλώνει το βαθμό ομοιότητας του πλαισίου (κλιματολογικές
συνθήκες, διοικητική οργάνωση, επίπεδο τεχνογνωσίας) στο οποίο έχει εφαρμοστεί η πρακτική με
αυτό της διασυνοριακής περιοχής.

ΟΜΑΔΑ Β: Οικονομικά Κριτήρια
Η ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν σε εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας ΚΠ που σχετίζονται
με την οικονομική διάσταση όπως η ύπαρξη και η πηγή χρηματοδότησης, η σχέση κόστους-οφέλους,
η επιδόσεις στην επίτευξη οικονομικών στόχων και η οικονομική βιωσιμότητα γενικά.
Κριτήριο Β1: Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση μίας πρακτικής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση και την
οικονομική της βιωσιμότητα. Μία εξασφαλισμένη χρηματοδότηση διευκολύνει τον καλό σχεδιασμό
και διασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εύρυθμη υλοποίηση της, την καλύτερη
παρακολούθηση της και την αποτελεσματικότερη διάχυση της.
Κριτήριο Β2: Οικονομική Αποδοτικότητα
Η οικονομική αποδοτικότητα δείχνει τη σχέση κόστους-οφέλους της πρακτικής δηλαδή αν το
οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή της ΚΠ σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος είναι
μικρό ή όχι.
Κριτήριο Β3: Αποτελεσματικότητα Επίτευξης Οικονομικών Στόχων
Με το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογούνται τα οικονομικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει μια ΚΠ.
Κριτήριο Β4: Οικονομική Βιωσιμότητα
Εξετάζεται το κατά πόσο η πρακτική συνεισφέρει στη προοπτική μιας μακροπρόθεσμης τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης.
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ΟΜΑΔΑ Γ: Περιβαλλοντικά Κριτήρια
Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει τα κριτήρια εκείνα που καλύπτουν την περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα μια ΚΠ όπως η αειφορικότητα, και η αποτελεσματικότητα επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων (π.χ. προστασία υδατικών πόρων)
Κριτήριο Γ1: Αειφορικότητα
Το κριτήριο της αειφορικότητας αντανακλά την αποτελεσματικότητα που έχει μια ΚΠ στο να
διασφαλίζει μακροπρόθεσμα εξίσου τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και τους
περιβάλλοντος.
Κριτήριο Γ2: Αποτελεσματικότητα Επίτευξης Περιβαλλοντικών Στόχων για το Νερό
Με το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζονται οι επιδόσεις μια ΚΠ σε σχέση με τους στόχους που εκ
προοιμίου θέτει για την προστασία των υδατικών πόρων.
Κριτήριο Γ3: Αποτελεσματικότητα Επίτευξης Άλλων Περιβαλλοντικών Στόχων
Το τρίτο κριτήριο αυτής της ομάδας χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί κατά πόσο μια ΚΠ
συνεισφέρει σε γενικότερους περιβαλλοντικούς στόχους πέραν από αυτούς για το νερό όπως για
παράδειγμα ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής ή η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η
προστασία της βιοποικιλότητας.

ΟΜΑΔΑ Δ: Κοινωνικά Κριτήρια
Ως κοινωνικά κριτήρια θεωρούνται τα χαρακτηριστικά που έχει μια ΚΠ τα οποία συνθέτουν τον
αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία όπως η ενδυνάμωση, η δικαιοσύνη, η ευαισθητοποίηση και η
συμμετοχικότητα των διάφορων κοινωνικών ομάδων.
Κριτήριο Δ1: Ενδυνάμωση
Η ενδυνάμωση δείχνει αν λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένοι τρόποι ενεργοποίησης των
εμπλεκομένων στις διαδικασίες λειτουργίας των δομών.
Κριτήριο Δ2: Κοινωνική Δικαιοσύνη
Δείχνει το βαθμό πρόσβασης των χρηστών και των ενδιαφερόμενων στη δημόσια διαβούλευση,
στην υλοποίηση αλλά και στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων μια ΚΠ.
Κριτήριο Δ3: Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
Αξιολογείται το κατά πόσο μια ΚΠ περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων
και των τελικών αποδεκτών που καλούνται να την υιοθετήσουν και ο βαθμός ευαισθητοποίησης
τους.
Κριτήριο Δ4: Συμμετοχικότητα
Με αυτό το κριτήριο εξετάζεται ο βαθμός αποδοχής της ΚΠ και της ενεργής συμμετοχής των
κοινωνικών ομάδων κατά την εφαρμογή της.
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3.3 Μεθοδολογία Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών
Εδώ περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των Καλών Πρακτικών
που καταγράφηκαν. Αυτή περιλαμβάνει τη διαδικασία επιλογής των συντελεστών βαρύτητας που
συνοδεύουν τα κριτήρια και υποδηλώνουν τη σχετική τους σημαντικότητα (σπουδαιότητα και
αντιπροσωπευτικότητα) ως προς το πώς διαμορφώνουν τη συνολική επίδοση μιας πρακτικής.

3.3.1 Διαμόρφωση συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο αξιολόγησης
Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ένα από τα κριτήρια προσδιορίζεται ανάλογα με το βαθμό
σπουδαιότητας που εκτιμάται ότι έχει το κάθε κριτήριο. Το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να
είναι ίσο με 100%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ανά κριτήριο αξιολόγησης οι συντελεστές
βαρύτητας που δόθηκαν από την ομάδα μελέτης καθώς και η βασική αιτιολόγηση της επιλογής τους.
Στην πρώτη στήλη φαίνονται τα κριτήρια της αξιολόγησης. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται η ομάδα
στην οποία ανήκει το κάθε κριτήριο. Στην τρίτη στήλη αποτυπώνονται οι συντελεστές βαρύτητας
που φέρουν οι ομάδες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη σχετική σπουδαιότητα που έχουν στη συνολική
επίδοση μιας ΚΠ. Όσο μεγαλύτερη η σπουδαιότητα της ομάδας κριτηρίου τόσο μεγαλύτερο
συντελεστή βαρύτητας θα έχει. Στην τέταρτη στήλη αποτυπώνεται το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι
ένα κριτήριο που έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύει μια ομάδα. Όσο μεγαλύτερη η
αντιπροσωπευτικότητα του κριτηρίου τόσο μεγαλύτερο συντελεστή θα έχει το συγκεκριμένο
κριτήριο.
Πίνακας 1.Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας για κάθε ομάδα και κριτήριο αξιολόγησης
Κριτήριο Αξιολόγησης

Ομάδα
Κριτηρίων

Σ.Β. Ομάδας (%)
(σπουδαιότητα)

Καινοτομία & Ωρίμανση
Διοικητική Πολυπλοκότητα
Τεχνική Πολυπλοκότητα

Σ. Β. Κριτηρίου (%)
(αντιπροσωπευτικότητα)
20%

20%

Α

30%
30%

Συνάφεια

20%

Χρηματοδότηση

15%

Οικονομική Αποδοτικότητα
Οικονομική Αποτελεσματικότητα

30%

Β

30%
30%

Οικονομική Βιωσιμότητα

15%

Αειφορικότητα

30%

Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα (Νερό)

30%

Γ

40%

Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα (Άλλα)

30%

Ενδυνάμωση

30%

Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ευαισθητοποίηση

20%

Δ

Συμμετοχικότητα

15%
30%
25%
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3.3.2 Η Πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών
Η Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων (ΑΠΚ) ή αλλιώς Πολυκριτηριακή Ανάλυση χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό των προτιμήσεων μεταξύ εναλλακτικών επιλογών/σεναρίων αναφορικά με ένα
σύνολο αντικειμενικών στόχων που έχει σαφώς καθορισθεί από την μελέτη (ή την υπεύθυνη ομάδα
λήψης αποφάσεων), και για τα οποία έχει προσδιορίσει μετρήσιμα κριτήρια προκειμένου να
εκτιμήσει το βαθμό που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί. Σε απλές περιπτώσεις, η διαδικασία του
προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων και των αντιπροσωπευτικών τους κριτηρίων μπορεί από
μόνη της να παρέχει επαρκή πληροφόρηση στην ομάδα λήψης της απόφασης. Στις περιπτώσεις
όμως που απαιτείται μεγαλύτερο επίπεδο ανάλυσης, η ΑΠΚ προσφέρει αρκετούς τρόπους ώστε τα
δεδομένα που υπάρχουν για μεμονωμένα κριτήρια να μπορούν να οργανωθούν με τρόπο που να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τη συνολική επίδοση των εναλλακτικών που
εξετάζονται.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΑΠΚ είναι η έμφαση που δίνει στην κρίση της ομάδας λήψης
αποφάσεων (συνήθως είναι η ίδια η ομάδα μελέτης) κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και
επιλογής των αντικειμενικών στόχων και των κριτηρίων, κατά το στάδιο εκτίμησης των συντελεστών
βαρύτητας και ως ένα βαθμό, κατά τη διαδικασία ποσοτικοποίησης της συνεισφοράς της κάθε
εναλλακτικής σε κάθε κριτήριο επίδοσης (αξιολόγησης) (Department for Local Government, 2009).
Η υποκειμενικότητα που εμπλέκεται σε αυτά τα στάδια μπορεί να αποτελέσει ζήτημα
προβληματισμού και κριτικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφεται. Το θεμέλιο της
μεθόδου είναι η υποκειμενική επιλογή -από την ίδια την ομάδα μελέτης των στόχων- των κριτηρίων,
των συντελεστών βαρύτητας και των εκτιμήσεων του βαθμού επίτευξης των στόχων, αλλά σε
ορισμένες περιπτώσεις αντικειμενικά δεδομένα όπως π.χ. τιμές της αγοράς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι διαθέσιμα.
Η ΑΠΚ είναι και μια μέθοδος να εξετάζει κανείς πολύπλοκα προβλήματα που χαρακτηρίζονται από
στόχους ή κριτήρια εκ των οποίων κάποια μπορούν να λαμβάνουν χρηματικές αξίες και κάποια όχι,
με το να τα αναλύει σε πιο διαχειρίσιμα επί μέρους τμήματα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την
αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων σε κάθε τμήμα του προβλήματος
ξεχωριστά και κατόπιν επιτρέπει την επανασύνθεση των επιμέρους τμημάτων προκειμένου να
παρουσιάσει μια κατανοητή, συνεκτική και συνολική εικόνα του προβλήματος σε εκείνους που θα
κληθούν να πάρουν την τελική απόφαση. Ουσιαστικά ο σκοπός της είναι να έχει το ρόλο ενός
εργαλείου υποστήριξης της διαδικασίας λήψης μιας απόφασης αλλά όχι κατ’ ανάγκη να εντοπίσει
τη λύση. Ως ένα σύνολο από τεχνικές, η ΑΠΚ προσφέρει διάφορους τρόπους διαχωρισμού ενός
σύνθετου προβλήματος σε απλούστερα τμήματα, μέτρησης του βαθμού επίτευξης των στόχων,
ζυγίσματος/στάθμισης των κριτηρίων και επανένωσης των τμημάτων.

3.3.3 Πολυκριτηριακή ανάλυση απλής μεθόδου (Γραμμικό Προσθετικό Μοντέλο)
Το Γραμμικό Προσθετικό Μοντέλο είναι το πιο διαδεδομένο και απλούστερο εργαλείο υποστήριξης
λήψης αποφάσεων με ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων για την αξιολόγηση ενός αριθμού
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εναλλακτικών επιλογών (σεναρίων) αναφορικά με πολλαπλά κριτήρια απόφασης (decision criteria)
(Fishburn, 1967).
Το Γραμμικό Προσθετικό Μοντέλο βρίσκει εφαρμογή, στις περιπτώσεις όπου θεωρείται πως τα
κριτήρια είναι, με βάση την προτίμηση, ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το γραμμικό μοντέλο δείχνει, πως
οι αξίες μιας επιλογής για τα πολλά κριτήρια, μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν μια συνολική
τιμή, μέσω πολλαπλασιασμού της αξίας αυτής του κάθε κριτηρίου με το συντελεστή βαρύτητας
αυτού, και στη συνέχεια αθροίζοντας όλες τις σταθμισμένες τιμές μαζί. Η εφαρμογή του μοντέλου
αυτού προϋποθέτει τα κριτήρια να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις πολυκριτηριακής
ανάλυσης χρησιμοποιούν συχνά ως βάση το μοντέλο αυτό και βρίσκουν εφαρμογή σε ένα μεγάλο
πεδίο ζητημάτων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν τα δεδομένα, δηλαδή οι
τιμές των επιδόσεων των παραμέτρων μπορούν να εκφραστούν με τις ίδιες μονάδες μέτρησης. Σε
διαφορετική περίπτωση είναι σαν να «προσθέτουμε μήλα με πορτοκάλια». Η διαδικασία
μετατροπής των διαφορετικών μονάδων μέτρησης της επίδοσης των εναλλακτικών επιλογών
ανάλογα με το είδος του κριτηρίου για το οποίο βαθμολογούνται επιτυγχάνεται με τη δημιουργία
κλίμακας για τα σκορ ώστε να είναι συγκρίσιμα, την εφαρμογή των βαρών και τέλος το άθροισμα
των τιμών αυτών. Στην παρούσα βαθμολόγηση όλα τα σκορ κυμαίνονται στο ίδιο διάστημα 0 έως
10, και έτσι είναι συγκρίσιμα.

3.3.4 Μαθηματική Διατύπωση
Προκειμένου να διατυπωθεί μαθηματικά ένα πρόβλημα ΑΠΚ, ας υποτεθεί ότι προσδιορίζεται από
m εναλλακτικές επιλογές και n κριτήρια απόφασης. Επιπλέον, ας υποτεθεί ότι όλα τα κριτήρια είναι
κριτήρια οφέλους που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή τους τόσο το καλύτερο. Επίσης ας
υποτεθεί ότι με wj συμβολίζεται το σχετικό βάρος (συντελεστής βαρύτητας) που υποδηλώνει τη
σημαντικότητα (σπουδαιότητα) του κριτηρίου Cj και με aij συμβολίζεται η τιμή επίδοσης της
εναλλακτικής Ai όταν αξιολογείται σε σχέση με το κριτήριο Cj. Τότε, η συνολική σπουδαιότητα (για
όλα τα κριτήρια συνολικά) της εναλλακτικής Ai, που συμβολίζεται με AiWSM-score, ορίζεται
μαθηματικά ως εξής:
𝛢𝛢𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜄𝜄

𝑛𝑛

= � 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚𝑚.
𝑗𝑗=1

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Απλής Μεθόδου στην παρούσα
μελέτη τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:
1.
Καταγραφή των πρακτικών που θα αξιολογηθούν.
2. Προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και των ομάδων τους.
α. Προσδιορισμός των κριτηρίων για την εκτίμηση της επίδοσης κάθε πρακτικής.
β. Ταξινόμηση των κριτηρίων σε ομάδες.
3. Βαθμολόγηση.
α. Εκτίμηση της επίδοσης κάθε πρακτικής σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης.
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β. Προσδιορισμός της βαθμολογίας που πετυχαίνει κάθε πρακτική σε κάθε κριτήριο.
4. Ζύγισμα/Στάθμιση. Απόδοση συντελεστών βαρύτητας σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης και
κάθε ομάδα κριτηρίου που θα αντικατοπτρίζει τη σχετική σημαντικότητα του κριτηρίου και
της ομάδας αντίστοιχα.
5. Συνδυασμός των συντελεστών βαρύτητας με τη βαθμολογία για κάθε κριτήριο και
υπολογισμός του συνολικού βαθμού.
α. Υπολογισμός του επιμέρους βαθμού ανά κριτήριο λαμβάνοντας υπόψη τους
συντελεστές βαρύτητας του κριτηρίου και της ομάδας του.
β. Υπολογισμός του επιμέρους βαθμού της κάθε πρακτικής στην κάθε ομάδα
κριτηρίων.
γ. Υπολογισμός του συνολικού βαθμού της κάθε πρακτικής για το σύνολο των
κριτηρίων
6. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων
κατά την οποία έγινε η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου και υπολογίσθηκε η συνολική βαθμολογία
όλων των υπό εξέταση ΚΠ για όλα τα κριτήρια καθώς και η επιμέρους βαθμολογίες για κάθε ομάδα
κριτηρίων. Οι ΚΠ έχουν ταξινομηθεί ανά κατηγορία χρήσης όπως προηγουμένων και
παρουσιάζονται σε ξεχωριστούς πίνακες με τη ίδια σειρά που παρατέθηκαν οι προ-τυποποιημένες
φόρμες. Σε κάθε κατηγορία εντοπίστηκε η ΚΠ που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και
αποτυπώνεται με κόκκινους χαρακτήρες. Επίσης, με κόκκινο φόντο έχουν διακριθεί οι υψηλότερες
βαθμολογίες για κάθε ομάδα κριτηρίων προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των ΚΠ που
αρίστευσαν σε κάποια από τις επιμέρους ομάδες των κριτηρίων. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη δυνατή
συνολική βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει μια ΚΠ είναι το (10) ενώ οι επιμέρους μέγιστες
δυνατές βαθμολογίες ανά ομάδα είναι το (2) για την δυνατότητα αναπαραγωγής, το (3) για την
οικονομική επίδοση, το (3) για την περιβαλλοντική επίδοση, και το (2) για την κοινωνική επίδοση.

4.1 ΚΠ για Αστική χρήση νερού
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ΚΠ που χρησιμοποιούν είτε πρακτικές τεχνολογικής ή
διαχειριστικής βελτίωσης από την πλευρά των χρηστών, είτε προγράμματα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, και νομοθετικά μέτρα ή οικονομικά μέτρα από την από την
πλευρά της πολιτείας ή/και των εταιρειών ύδρευσης-αποχέτευσης. Τη μέγιστη βαθμολογία 7.92/10
έλαβε η ΚΠ «Εκπαίδευση Σχολείων» που αφορά σε ένα σχολικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο
Τέξας των ΗΠΑ. Η ίδια ΚΠ έλαβε και την καλύτερη βαθμολογία και ως προς τη δυνατότητα
αναπαραγωγής της (1.74/2) και ως προς τα άθροισμα των κοινωνικών κριτηρίων (1.94/2). Η ΚΠ με
την καλύτερη επίδοση (2.38/3) στα οικονομικά κριτήρια είναι «Τιμολογιακή πολιτική προοδευτικών
χρεώσεων»

που εφαρμόστηκε στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με την οποία σπάταλοι χρήστες

«τιμωρούνται» με υψηλότερες χρεώσεις σε σχέση με πιο συνετούς καταναλωτές.

1.56

2.11

1.92

1.06

6.65

Τελική
βαθμολογία

Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, εντοπισμός διαρροών

Κοινωνικά
Κριτήρια

Α1.

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Βέλτιστη πρακτική

Οικονομικά
Κριτήρια

Α/Α

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής

Πίνακας 2. Οι βαθμολογίες των ΚΠ της κατηγορίας Αστική Χρήση Νερού

και επιδιόρθωση
Α2.

Σχεδιασμός διαχείρισης νερού

1.54

1.44

2.13

1.29

6.40

Α3.

Ευαισθητοποίηση του κοινού

1.44

1.80

2.31

1.83

7.38
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1.04

1.53

2.19

1.56

6.32

Τελική
βαθμολογία

Κατασκευή συστήματος επαναχρησιμοποίησης γκρι νερού

Κοινωνικά
Κριτήρια

Α4.

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Βέλτιστη πρακτική

Οικονομικά
Κριτήρια

Α/Α

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής
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σε καινούργιες κατασκευές
Α5.

Κίνητρα για οικιακή εξοικονόμηση νερού

1.14

1.84

2.04

1.69

6.71

Α6.

Νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις για τη σπατάλη νερού

1.34

2.02

2.43

1.68

7.47

Α7.

Πρόγραμμα προστασίας υδάτων (από την αρμόδια αρχή

1.42

1.98

2.52

1.57

7.49

υδάτων)
Α8.

Στρατηγική διαχείρισης της ζήτησης νερού

1.42

1.89

2.52

1.82

7.65

Α9.

Τιμολογιακή πολιτική προοδευτικών χρεώσεων

1.28

2.38

2.13

1.50

7.38

Α10.

Εκπαίδευση Σχολείων

1.74

1.93

2.31

1.94

7.92

4.2 ΚΠ για Βιομηχανική χρήση νερού
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ΚΠ που χρησιμοποιούν πρακτικές τεχνολογικής ή
διαχειριστικής βελτίωσης από την πλευρά των χρηστών. Τη μέγιστη βαθμολογία 7.23/10 έλαβε η ΚΠ
«Ανακύκλωση νερού στην παραγωγή χαρτιού» που αφορά σε πρόγραμμα αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού του συστήματος επεξεργασίας των λυμάτων σε μια βιομηχανική μονάδα
παραγωγής χαρτιού στο Τζεντάχ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ίδια ΚΠ έλαβε και την καλύτερη

βαθμολογία και ως προς το άθροισμα των οικονομικών (2.29/3) και περιβαλλοντικών κριτηρίων
(2.55/3). Η ΚΠ με την καλύτερη επίδοση (1.46/2) στα κοινωνικά κριτήρια καθώς επίσης και στη
δυνατότητα που έχει να αναπαραχθεί στην διασυνοριακή περιοχή του έργου BestU είναι το
«Σύστημα ελέγχου χρήσης νερού στη βιομηχανία»

που και αφορούσε σε διαδικασίες

παρακολούθησης και ελέγχου όλων των χρήσεων του νερού εντός μιας βιομηχανικής εγκατάστασης
στο Τέξας των ΗΠΑ προκειμένου να προσδιορισθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας
της χρήσης του νερού.

Οικονομικά
Κριτήρια

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Κοινωνικά
Κριτήρια

Β1.

Σύστημα ελέγχου χρήσης νερού στη βιομηχανία

1.72

2.07

1.53

1.46

6.78

Β2.

Ανακύκλωση νερού στην παραγωγή χαρτιού

1.28

2.29

2.55

1.11

7.23

Α/Α

Βέλτιστη πρακτική
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Τελική
βαθμολογία

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής

Πίνακας 3. Οι βαθμολογίες των ΚΠ της κατηγορίας Βιομηχανική Χρήση Νερού

1.34

2.20

2.43

0.94

6.91

Τελική
βαθμολογία

Μείωση της χρήσης νερού στην επεξεργασία ψαριών και

Κοινωνικά
Κριτήρια

Β3.

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Βέλτιστη πρακτική

Οικονομικά
Κριτήρια

Α/Α

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής
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θαλασσινών
Β4.

Παραγωγή σκόνης γάλακτος χωρίς τη χρήση νερού

1.24

1.84

2.13

0.80

6.01

Β5.

Επαναχρησιμοποίηση νερού στον κλάδο παραγωγής

1.14

2.25

2.43

0.89

6.71

ενέργειας και χάλυβα

4.3 ΚΠ για Αγροτική χρήση νερού
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ΚΠ που χρησιμοποιούν πρακτικές τεχνολογικής ή
διαχειριστικής βελτίωσης από την πλευρά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τη μέγιστη βαθμολογία
8.21/10 έλαβε η ΚΠ «Σύστημα μικρο-άρδευσης» που αφορά στην μαζική εμπορική προώθηση στην
επαρχία Ανανταπούρ της Ινδίας απλών, σε προσιτή τιμή, κατάλληλων και περιβαλλοντικά βιώσιμων
τεχνολογιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των μικρής κλίμακας συστημάτων άρδευσης. Η ίδια
ΚΠ έλαβε και την καλύτερη βαθμολογία για τις επιδόσεις της στην ομάδα των οικονομικών κριτηρίων
(2.38/3) και των κριτηρίων που αντιπροσωπεύουν τη δυνατότητα της αναπαραγωγής της ΚΠ
(1.54/2). Η ΚΠ με την καλύτερη επίδοση (1.79/2) στα κοινωνικά κριτήρια καθώς είναι η «Μέτρηση
και έλεγχος της ροής στο δίκτυο διανομής νερού άρδευσης» που εφαρμόστηκε στο Τέξας των ΗΠΑ
και αφορούσε σε τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στο να βελτιώσουν την αποδοτικότητα
διανομής νερού άρδευσης και να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της χρήσης του
επιφανειακού νερού ως ανταπόκριση στην αυξανόμενη χρήση του νερού και στην έλλειψη του.
Τέλος τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις (2.64/3) είχε η «Επεξεργασία λυμάτων και
αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού στους υπόγειους υδροφορείς για γεωργική χρήση» από το
Ισραήλ, ΚΠ εξοικονόμησης νερού από τη μειωμένη άντληση/χρήση φρέσκου νερού μέσω της
αποθήκευσης νερού στους υπόγειους υδροφορείς που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων και
επαναχρησιμοποίησης του για άρδευση γεωργικών εκτάσεων.
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Οικονομικά
Κριτήρια

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Κοινωνικά
Κριτήρια

Γ1.

Σύστημα μικρο-άρδευσης

1.54

2.38

2.55

1.74

8.21

Γ2.

Μέτρηση και έλεγχος της ροής στο δίκτυο διανομής νερού

1.34

2.25

2.25

1.79

7.63

1.12

1.80

2.64

1.15

6.71

Α/Α

Βέλτιστη πρακτική

Τελική
βαθμολογία

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής

Πίνακας 4. Οι βαθμολογίες των ΚΠ της κατηγορίας Αγροτική Χρήση Νερού

άρδευσης
Γ3.

Επεξεργασία

λυμάτων

και

αποθήκευση

του

επεξεργασμένου νερού στους υπόγειους υδροφορείς για
γεωργική χρήση
Γ4.

Μεγάλης συχνότητας διακοπτόμενη στάγδην άρδευση

1.48

2.25

2.28

0.89

6.90

Γ5.

Επιτόπιος έλεγχος και παρακολούθηση της άρδευσης

1.64

2.34

1.83

1.56

7.37

χωραφιών

4.4 ΚΠ για άλλες χρήσεις νερού
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ΚΠ που χρησιμοποιούν πρακτικές τεχνολογικής ή
διαχειριστικής βελτίωσης από την πλευρά των ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων και οργανισμών που
διαχειρίζονται τα δίκτυα διανομής νερού και το νερό που χρησιμοποιείται για τη άρδευση πάρκων
και χώρων πρασίνου εντός ή εκτός του αστικού ιστού. Τη μέγιστη βαθμολογία 8.07/10 έλαβε η ΚΠ
«Μείωση της χρήσης νερού για τον περιβάλλοντα χώρο από συγκρότημα γραφείων» που αφορά σε
τεχνολογικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων
άρδευσης. Η ίδια ΚΠ έλαβε και την καλύτερη βαθμολογία για τις επιδόσεις της στην ομάδα των
περιβαλλοντικών κριτηρίων (2.91/3), των κοινωνικών κριτηρίων (1.15/2) και των κριτηρίων που
αντιπροσωπεύουν τη δυνατότητα της αναπαραγωγής της ΚΠ (1.54/2). Η ΚΠ με την καλύτερη επίδοση
(2.52/3) στα οικονομικά κριτήρια είναι τα «Ισοζύγια χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου,
πληροφόρηση και ανταπόκριση των καταναλωτών» που αφορά σε εργαλείο υποστήριξης του
συστήματος τιμολόγησης και υπολογισμού των χρεώσεων με σκοπό την προστασία και διατήρηση
του νερού που προορίζεται για το πότισμα χώρων πρασίνου μέσω της ενθάρρυνσης
αποδοτικότερων πρακτικών χρήσης του νερού.
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1.52

2.02

2.43

0.84

6.82

Τελική
βαθμολογία

Συνεχής ανίχνευση διαρροών για την παρακολούθηση της

Κοινωνικά
Κριτήρια

Δ1.

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Βέλτιστη πρακτική

Οικονομικά
Κριτήρια

Α/Α

Δυνατότητα
Αναπαραγωγής

Πίνακας 5. Οι βαθμολογίες των ΚΠ της κατηγορίας Άλλες Χρήσεις Νερού

κατάστασης των δικτύων διανομής νερού
Δ2.

Μείωση των διαρροών σε πολεοδομικό συγκρότημα

1.00

1.98

2.22

1.09

6.29

Δ3.

Μείωση της χρήσης νερού για τον περιβάλλοντα χώρο από

1.76

2.25

2.91

1.15

8.07

1.08

2.52

2.22

1.00

6.82

συγκρότημα γραφείων
Δ4.

Ισοζύγια χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου,
πληροφόρηση και ανταπόκριση των καταναλωτών

4.5 Επίλογος
Στον παρών Οδηγό Καλών Πρακτικών για το νερό αναδείχθηκαν καλές πρακτικές διαχείρισης μεταξύ
των διαφορετικών χρήσεων ύδατος μέσα από αντίστοιχα παραδείγματα στις περιοχές της Αμερικής
και της Ασίας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφθηκαν Καλές
Πρακτικές εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης νερού και αξιολογήθηκαν σε σχέση με ορισμένα
κριτήρια προκειμένου να αναδειχθούν οι βέλτιστες από αυτές τις πρακτικές κυρίως για τις
σημαντικότερες χρήσεις όπως είναι η υδρευτική/αστική, η αρδευτική και η βιομηχανική.
Η αξιολόγηση των πρακτικών χρήσης νερού στόχευε στη συγκέντρωση πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για τον σχεδιασμό επιτυχημένων μελλοντικών παρεμβάσεων. Η διεθνής εμπειρία που
παρουσιάζεται μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των άλλων δράσεων του έργου
BestU, όπως η ανάπτυξη οδηγών ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων προς επιχειρήσεις και
πολίτες που δραστηριοποιούνται εντός της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης. Η αξιολόγηση
βασίστηκε σε μια βαθμολόγηση πολλαπλών κριτηρίων που προέκυψε από την συνολική επίδοση
μιας πρακτικής σε μια σειρά από κριτήρια που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών
που ιδανικά θα πρέπει να διαθέτει μια καλή πρακτική.
Στο πρώτο μέρος του Οδηγού δόθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα το πώς έγινε η
επιλογή του είδους της πληροφορίας που αναζητήθηκε και συλλέχθηκε για τις ανάγκες της σύνθεσης
ενός πλήρους, ενημερωτικού, πρακτικού και εύχρηστου οδηγού. Επίσης, δόθηκαν πληροφορίες
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση της αναγκαίας πληροφορίας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να εμπεριέχει η πληροφορία που
συλλέχθηκε και διατυπώθηκε ο ορισμός της έννοιας των ΚΠ για το νερό που χρησιμοποιήθηκε για
την αξιολόγηση τους. Στη συνέχεια παρατέθηκε, για κάθε ΚΠ που επιλέχθηκε για περαιτέρω
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αξιολόγηση, ο βασικός κορμός της πληροφορίας που κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να συνοδεύει μια
ΚΠ προκειμένου να δίνει μια πλήρη εικόνα της ΚΠ με συνοπτικό τρόπο.
Κατόπιν έγινε μια περιγραφή της μεθοδολογίας της αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον
εντοπισμό των Καλών Πρακτικών μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών που καταγράφηκαν, και
παρουσιάστηκε η διαδικασία επιλογής των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση
των εναλλακτικών πρακτικών, προσδιορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας που συνοδεύουν τα
κριτήρια και υποδηλώνουν τη σχετική τους σημαντικότητα (σπουδαιότητα) ως προς το πώς
διαμορφώνουν τη συνολική επίδοση μιας πρακτικής, και τέλος παρουσιάστηκε η μέθοδος της
ανάλυσης και αξιολόγησης των δεδομένων. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
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