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Παραςκευή 11 Νοεμβρίου 2011
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΗ
Τθν Παραςκευή 11 Νοεμβρίου 2011, διοργανϊκθκε θ 1θ Ενθμερωτικι Ημερίδα του ζργου
WATERLOSS με κζμα “Ολοκληρωμζνη προςζγγιςη αντιμετώπιςησ του μη ανταποδοτικοφ νεροφ
ςτα δίκτυα φδρευςησ”.
Το ζργο WATERLOSS ‘‘Διαχείριςθ Απωλειϊν Νεροφ ςε Δίκτυα Φδρευςθσ’’, ακολουκϊντασ τθν
Ευρωπαϊκι Οδθγία Πλαίςιο για τα Φδατα (WFD 2000/60/EC), ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ και βιϊςιμθσ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ των υδάτων τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και
ςτθν εφαρμογι κατάλλθλων μζτρων για τθν διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτάσ τουσ. Το ζργο
εςτιάηει ςτθν ενςωμάτωςθ των αρχϊν εξοικονόμθςθσ νεροφ ςτα διαχειριςτικά ςχζδια που
εφαρμόηουν οι εταιρείεσ παροχισ πόςιμου νεροφ με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ μιασ μεκοδολογίασ
για τον ζλεγχο και τθ μείωςθ του μθ ανταποδοτικοφ νεροφ ςτα δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ.
Πεδίο εφαρμογισ τθσ μεκοδολογίασ αποτελοφν περιοχζσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου όπου θ
λειψυδρία και θ χαμθλι ποιότθτα νεροφ αποτελοφν μείηονα ηθτιματα τα τελευταία ζτθ.
Στο ζργο ςυμμετζχουν 9 εταίροι από 6 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Από τθν Ελλάδα ςυμμετζχει το Τμιμα
Χθμείασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ωσ ςυντονιςτισ του ζργου, και θ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Κοηάνθσ (ΔΕΥΑΚ).
Η θμερίδα διοργανϊκθκε από το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ και απευκυνόταν
κυρίωσ ςε εργαηόμενουσ ςτισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ), ςε φορείσ
διαχείριςθσ υδάτων (π.χ. Διευκφνςεισ Υδάτων Περιφερειϊν), ςε Ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτζσ που
αςχολοφνται με τισ απϊλειεσ υδάτων, ςε τεχνικζσ εταιρείεσ και εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ
και ςε καταναλωτζσ/ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ και τισ οργανϊςεισ τουσ που ενδιαφζρονται
για τθ βιϊςιμθ και ορκολογικι χριςθ του νεροφ και τθν προϊκθςθ δράςεων εξοικονόμθςισ του.
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Κφριοσ ςτόχοσ τθσ θμερίδασ ιταν να διερευνιςει τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
εταιρείεσ παροχισ πόςιμου νεροφ με το μθ ανταποδοτικό νερό και να προτείνει μια
ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ.
Οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ θμερίδασ ιταν οι εξισ:





Διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ςε ςυνκικεσ κλιματικισ αλλαγισ και ο ρόλοσ του μθ
ανταποδοτικοφ νεροφ - Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ αντιμετϊπιςθσ.
Ανταλλαγι εμπειριϊν ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ςτρατθγικϊν μείωςθσ του μθανταποδοτικοφ νεροφ ςτα δίκτυα φδρευςθσ.
Ανταλλαγι εμπειριϊν ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ ςτρατθγικϊν μείωςθσ του μθανταποδοτικοφ νεροφ ςτα δίκτυα φδρευςθσ.
Τεχνολογικζσ προςεγγίςεισ & εφαρμογζσ μείωςθσ του μθ ανταποδοτικοφ νεροφ

Στθν εκδιλωςθ παρουςίαςαν τα αποτελζςματα του ζργου, ο κακθγθτισ κοσ Αναςτάςιοσ
Ζουμποφλθσ, επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του ζργου, κακϊσ και οι κακθγθτζσ Πζτροσ Σαμαράσ και
Βαςίλειοσ Κανακοφδθσ και θ χθμικόσ μθχανικόσ Σταυροφλα Τςιτςιφλι, μζλθ τθσ ομάδασ ζργου
του ΑΠΘ για το ζργο WATERLOSS. Επίςθσ, ςτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν ωσ ομιλθτζσ εκπρόςωποι
των ΔΕΥΑ Δράμασ, Ιωαννίνων, Κοηάνθσ, Λαμίασ, Λάριςασ, Λιβαδειάσ, Σερρϊν, Φλϊρινασ,
εκπρόςωποι τθσ ΕΥΔΑΠ Α.Ε και τθσ ΕΔΕΥΑ, κακθγθτζσ του τμιματοσ πολιτικϊν μθχανικϊν του
ΑΠΘ, προςκεκλθμζνοσ κακθγθτισ του Τεχνικοφ Πανεπιςτθμίου του Βερολίνου, εκπρόςωποι
τεχνικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και εκπρόςωποσ του Συμβουλίου Υδατοπρομικειασ Λευκωςίασ,
εταίροσ του ζργου.
Η εκδιλωςθ ξεκίνθςε με το χαιρετιςμό του Προζδρου του τμιματοσ χθμείασ του ΑΠΘ κ. Ανδρζα
Γιαννακουδάκθ, ο οποίοσ τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων και τον
ςθμαντικό ρόλο που κα πρζπει οι εταιρείεσ παροχισ πόςιμου νεροφ να διαδραματίςουν ϊςτε να
ελζγχουν αποτελεςματικά τθν αποδοτικότθτα των δικτφων τουσ, από τθν επεξεργαςία του νεροφ
μζχρι και τθν παράδοςι του ςτον καταναλωτι.
Η εκδιλωςθ ςυνεχίςτθκε με τισ παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν ςχετικά με:






Τον υπολογιςμό του Υδατικοφ Ιςοηυγίου δικτφων φδρευςθσ: (α) Συνοπτικι παρουςίαςθ
μεκοδολογίασ (β) Προςαρμογι ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου (Τροποποιθμζνο Υδατικό
Ιςοηφγιο) (γ) Εργαλεία Ελζγχου (water audit tools)
Τουσ Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ του επιπζδου λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ: (α)
Συνοπτικι παρουςίαςθ μεκοδολογίασ (β) Στάδια ανάπτυξθσ νζων δεικτϊν
προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου (γ) Εργαλεία Υπολογιςμοφ
Τθν ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ του μθ ανταποδοτικοφ
νεροφ (παρουςίαςθ ενόσ Συςτιματοσ Λιψθσ Αποφάςεων)
Προτεινόμενεσ Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ
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Η εκδιλωςθ ζκλειςε με ςχολιαςμό των ομιλιϊν και ςυηιτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ
διαπιςτϊκθκαν τα ςθμαντικότερα προβλιματα που ςχετίηονται με το πρόβλθμα του μθ
ανταποδοτικοφ νεροφ, τισ ςυνιςτϊςεσ του προβλιματοσ, και τισ ολοκλθρωμζνεσ μεκοδολογίεσ
αντιμετϊπιςισ του.

