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Eix 2: Protecció del medi ambient i promoció d'un desenvolupament territorial sostenible

Objectiu 2.1: Protecció i millora dels recursos naturals i del patrimoni
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El caràcter innovador de WATERLOSS
• Desenvolupament dels indicadors basats en factors multisectorials.
• Introducció d’un sistema de ponderació per equilibrar l'efecte
i l'impacte del comportament de cada indicador.
• Integració de diversos paràmetres en un marc de decisió
multisectorial d’ampli abast per tal d’aconseguir un llistat
d’accions correctives per a la reducció de les pèrdues
d'aigua.
• Desenvolupament del sistema de suport a la decisió amb
factors interns (sistema d'aigua) i externs (gestió de conques).
• Validació i certificació del sistema amb l’aplicació a una zona
pilot de cada soci.
• Col·laboració amb els socis de professions diverses: unitats
de recerca amb experts universitaris, administracions responsables de la gestió de l'aigua i tècnics professionals dels
sistemes de subministrament d’aigua.

Coordinador del projecte:
Dr AI Zouboulis
Professor de Química i Tecnologia Ambiental
Departament de Química
Universitat Aristòtelica de Tessalònica
Tel +30‐2310‐997794
correu electrònic: zoubouli@chem.auth.gr

www.waterloss-project.eu

