Παρουσίαση
ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
στα Βουλγαρικά, Αγγλικά και Ελληνικά

Το Έργο BestU συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από εθνικούς πόρους των χωρών που
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Συνεργασίας
Interreg V-A ‘Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020’

1

EST

RACTICES

and efficiency
of water use in
based on research from project partner 1

2

2

Project full name

Best water use

Acronym

BestU

Starting date

2nd of October 2017

Axis

2.А Sustainable and climate
adaptable Cross-Border area

Specific Objective
Project duration
Partners

6. Enhance water
management
24 months
Development agency of
easterns Thessaloniki’s local
authorities – Anatoliki s.a. – GR
Serres Development Agency –
Aneser s.a.
EDA BANSKO – BG
Association Eco Nevrokop – BG
EDA High West Rodhopi – BG

Name of the document/
output

Ορθές πρακτικές και
αποτελεσµατικότητα στη χρήση
υδάτων (από έρευνα του Συνεργάτη
έργου αριθ. 1) – στα Ελληνικα

Project activity

No 4

Contractor

SNEZHANA PETROVA DZHUGANOVA

Contract No/ date

BestU-Β2.6f.05/05.11.2019

Contracting Authority

Economic Development Agency
Bansko, Republic of Bulgaria

Status
(draft, final, Nо version)

Final

Distribution
(Public/Reserved)

Public

Date

18th of December 2019
Georgi Tsvetkov – Chairman of the
board
18th of December 2019
17

ID No

1854 – 6f

Approved by / position /
date

Web

http://bestu.eu/

Total number of pages

3

Προοίµιο
Μετά από ενδελεχή έρευνα στη βιβλιογραφία όσον αφορά σε βέλτιστες πρακτικές εξοικονόµησης
νερού για τις κύριες χρήσεις και λαµβάνοντας υπόψη και πρακτικές που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών έργων, έγινε διαλογή των πρακτικών που ικανοποιούν τα περισσότερα κριτήρια
επιλογής όπως αναφέρθηκε στην ίδια µελέτη και οι οποίες έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται οι τελικές προτεινόµενες από το παρόν παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου
BESTU, βέλτιστες πρακτικές για 5 κύριες χρήσεις νερού.
Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκαν από το παρόν παραδοτέο βέλτιστες πρακτικές εξοικονόµησης νερού
για τις κυριότερες χρήσεις νερού, οι οποίες αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για τη θέσπιση
τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών προγραµµάτων, για τη διατήρηση και εξοικονόµηση νερού στους
διάφορους τοµείς χρήσης υδάτων, εστιάζοντας στις πτυχές και στα θέµατα που σχετίζονται µε την
εκάστοτε υπό µελέτη περιοχή.
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Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ/ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α1: Χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για
χρήσεις πέρα της κατανάλωσης πόσιµου νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι πηγές αυτές περιλαµβάνουν τη συλλογή
βρόχινου νερού, συστήµατα δεξαµενών
κατακράτησης περίσσιου νερού έντονων
βροχοπτώσεων,
ανακύκλωση
και
επαναχρησιµοποίηση του «γκρι νερού» (τα
οικιακά λύµατα χωρίς το µαύρο νερό από
τις τουαλέτες), κ.α. και µπορούν να
αξιοποιηθούν στο πότισµα κήπων, δηµοτικών
πάρκων κ.α.
Τοπικές αρχές, κάτοικοι

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α3: Σύστηµα τιµολόγησης/οικονοµικά
κίνητρα και ποινικές ρήτρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δηµιουργία ενός συστήµατος τιµολόγησης
που θα περιλαµβάνει επίδοµα των εσόδων,
οικονοµική αποδοτικότητα, ισάξια
αντιµετώπιση των πελατών και µέτρα
ανακούφισης φτωχότερων πελατών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσίες νερού

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α4: Βέλτιστες πρακτικές άρδευσης
υπαίθριων χώρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρακτικές αυτές αφορούν τόσο σε κήπους
κατοικιών όσο και σε δηµοτικούς χώρους
πρασίνου και περιλαµβάνουν πρακτικές
όπως Επιλογή φυτών ανθεκτικών στην
έλλειψη νερού, Επαναχρησιµοποίηση νερού,
Τοποθέτηση συστηµάτων στάγδην και
µικροψεκασµού,
Άρδευση
τη
νύχτα,
εγκατάσταση και συντήρηση νέων και
υφιστάµενων
χώρων
υπαίθρου
και
συστηµάτων άρδευσης κ.α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές, κάτοικοι

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α2: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για
αλλαγή συµπεριφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών, µαθητών και επιχειρηµατιών σε
θέµατα εξοικονόµησης νερού σε οικιακό
επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές
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Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ/ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α5: Δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την
υιοθέτηση εξοικονόµησης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνει κανόνες και
υποχρεώσεις για τους ενοίκους των κατοικιών
ως προς τη χρήση των συσκευών και
συστηµάτων νερού, το είδος των συσκευών,
γενικές πρακτικές καθαριότητας κ.α.

Τοπικές και Περιφερειακές αρχές

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α7: Χρήση µετρητών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρήση µετρητών σε επίπεδο οικιακό και
ευρύτερο µε σκοπό τον προσδιορισµό της
αποτελεσµατικότητας
αλλά
και
της
εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσίες Ύδρευσης

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α8: Συστήµατα ελέγχου απωλειών
νερού/ανίχνευση και επισκευή διαρροών

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α6: Αντικατάσταση συσκευών υψηλής
κατανάλωσης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η
πρακτική
αυτή
αφορά
στην
αντικατάστασης των υδροβόρων συσκευών
(π.χ. πλυντήρια πιάτων και ρούχων) µε
αντίστοιχα
συστήµατα
περισσότερο
αποδοτικά στην εξοικονόµηση νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάτοικοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου διαρροών
τόσο σε επίπεδο υδρευτικού δικτύου όσο και
σε οικιακό επίπεδο (διάφορες συσκευές
κατανάλωσης νερού) και άµεση επισκευή
τους για την όσο το δυνατό λιγότερη απώλεια
υδάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσίες Ύδρευσης, κάτοικοι
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Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ/ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α9: Κεντρική συλλογή όµβριων υδάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκατάσταση κεντρικής µονάδας συλλογής
βρόχινου νερού σε επίπεδο οικισµού και
πόλης, το οποίο είναι κατάλληλο κυρίως για
πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές και να
µειώνει την κατανάλωση πόσιµου νερού και
την παραγωγή λυµάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές, Υπηρεσίες νερού

ΩΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α10: Συντήρηση συστηµάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση των συστηµάτων έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση των διαρροών και
κατ’ επέκταση την εξοικονόµηση υδάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσίες νερού
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B. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Β1: Εφαρµογή γεωργίας µειωµένων εισροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός στόχος της γεωργίας µειωµένων εισροών είναι η εφαρµογή αρδευτικού
νερού, λιπασµάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας, µόνο όπου και όταν απαιτείται
µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, της ποιότητα
του προϊόντος και της ασφάλειας τροφίµων, την ενίσχυση της αγροτικής
οικονοµίας και τη µείωση της ιχνηλασιµότητας επιβλαβών ουσιών στις τροφές, µε
ταυτόχρονη µείωση των ανεπιθύµητων επιπτώσεων στο περιβάλλον και κατ’
επέκταση την εξοικονόµηση αρδευτικού νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αγρότες

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Β2: Υιοθέτηση στρατηγικών προγραµµατισµού των αρδευτικών συστηµάτων µε σκοπό τη
βελτιστοποίηση των χρόνων άρδευσης και του όγκου νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κύριος σκοπός της πρακτικής αυτής είναι η βελτιστοποίηση των χρόνων άρδευσης
και του όγκου νερού µε παράλληλα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές και περιφερειακές αρχές
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B. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Β3: Χρήση µη συµβατικών υδατικών πόρων
για άνυδρες και ηµι-άνυδρες περιοχές

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Β5: Εκπαίδευση των αγροτών σε θέµατα
ορθολογικής χρήσης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε άνυδρες και ηµι-άνυδρες περιοχές
προτείνεται η χρήση εναλλακτικών πηγών
νερού, όπως η χρήση αφαλατωµένου νερού,
συλλογή βρόχινου νερού και χρήση
επεξεργασµένων αστικών λυµάτων,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρµογή αποδοτικών προγραµµάτων
εκπαίδευσης που να αφορούν την
ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού,
την εφαρµογή ΚΟΓΠ, την ολοκληρωµένη
γεωργία και άλλα θέµατα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές σε συνδυασµό µε τους
αγρότες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Β4: Ογκοµετρική µέτρηση της χρήσης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκατάσταση µετρητών αρδευτικού νερού
στις γεωτρήσεις µε σκοπό την ορθολογική
χρήση νερού από τους αγρότες, την ακριβή
κοστολόγησή του και τον προσδιορισµό της
αποτελεσµατικότητας εφαρµογής µέτρων
εξοικονόµησης νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοπικές αρχές, Υπηρεσίες Υδάτων
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C. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ C1: Εναλλακτικές πηγές νερού και
επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικού νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρακτική αφορά περιλαµβάνει την
επανακυκλοφορία του βιοµηχανικού νερού
και µετά από φιλτράρισµα των ρύπων και την
ανάκτηση
νερού
την
εσωτερική
επαναχρησιµοποίησή του. Επίσης αφορά
στην αντικατάσταση πόσιµου νερού µε
εναλλακτικές παροχές νερού µε σκοπό τη
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού.
Βιοµηχανία

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ C3: Ανίχνευση και επισκευή διαρροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανίχνευση και η άµεση επισκευή διαρροών
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
κατανάλωσης νερού και στον βιοµηχανικό
τοµέα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βιοµηχανία

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ C4: Επαναχρησιµοποίηση του νερού της
υπερχείλισης

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ C2: Επεξεργασία των αποβλήτων και
επαναχρησιµοποίησή τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η
πρακτική
αυτή
αφορά
στην
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων
βιοµηχανικών αποβλήτων σε διάφορες
εργασίες που λαµβάνουν χώρα στους
βιοµηχανικούς
χώρους
όπως
στην
καταστολή της σκόνης µε ψεκασµό δρόµων
και εξαρτώνται από το είδος της βιοµηχανίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η µέθοδος αυτή έχει εφαρµοστεί σε
γαλακτοβιοµηχανία στη Βόρεια Ιρλανδία και
έχει ως αποτέλεσµα την αξιοποίηση του
νερού υπερχείλισης σε άλλες δραστηριότητες
εντός της βιοµηχανικής εγκατάστασης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βιοµηχανία

Βιοµηχανία
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C. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ C5: Προγράµµατα ευαισθητοποίησης
εργαζοµένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρακτική αυτή αφορά στη διαδικασία
εµπλοκής τόσο των στελεχών όσο και των
εργαζοµένων
στην
εκπλήρωση
των
προσπαθειών διατήρησης των υδάτων του
βιοµηχανικού χρήστη νερού µε σκοπό να
επιτευχθεί το µέγιστο όφελος από την
απόδοση του νερού από αυτή την πρακτική.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βιοµηχανία
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D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ D1: Χρήση εναλλακτικών πηγών νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι πηγές αυτές περιλαµβάνουν το νερό
βροχοπτώσεων, συµπύκνωµα νερού από
συστήµατα
κλιµατισµού
και
ψύξης,
ανακυκλωµένο ή επαναχρησιµοποιηµένο
νερό κα

Ενεργειακός χρήστης νερού

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ D3: Επαναχρησιµοποίηση του νερού που
εξάγεται (blow down water)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της πρακτικής αυτής είναι η µείωση
της κατανάλωσης πόσιµου νερού µέσω της
αξιοποίησης του νερού που εξάγεται από το
σύστηµα ψύξης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενεργειακός χρήστης νερού

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ D4: Εγκατάσταση µετρητών και
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της µέτρησης

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ D2: Τακτικοί έλεγχοι για τυχόν διαρροές και
απώλειες και δράσεις αποκατάστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι έλεγχοι για διαρροές και απώλειες και στη
συνέχεια η άµεση αποκατάστασή τους θα έχει
ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης
νερού και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
των συστηµάτων αυτών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενεργειακός χρήστης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εισροές και οι εκροές του συστήµατος θα
πρέπει να είναι γνωστές και
ποσοτικοποιηµένες, ώστε να αξιολογείται η
απόδοση του συστήµατος και η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων
εξοικονόµησης νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενεργειακός χρήστης νερού
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D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ D5: Υπολογισµός της ποσότητας του νερού
που εξάγεται (blow down water)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο υπολογισµός αυτός θα πρέπει να
διεξάγεται περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι
το σύστηµα συνεχίζει να λειτουργεί στο
απαιτούµενο επίπεδο και εποµένως δεν γίνεται
υπερχρήση νερού για τη λειτουργία του.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενεργειακός χρήστης νερού
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E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε1: Εκπαίδευση του προσωπικού και
ενηµέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε3: Δηµιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου
εξοικονόµησης νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρακτική αυτή αφορά δράσεις όπως για
παράδειγµα
την
παροχή
κατάλληλης
εκπαίδευσης του προσωπικού και την
εµφάνιση
ειδοποιήσεων/
αυτοκόλλητων
εξοικονόµησης νερού σε κατάλληλες θέσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για να τεθούν και να επιτευχθούν ρεαλιστικοί,
συναφείς και µετρήσιµοι στόχοι, θα χρειαστεί
να γίνει ενδελεχής σχεδιασµός και να
επακολουθήσει παρακολούθηση. Το πρώτο
βήµα
στη
δηµιουργία
ενός
σχεδίου
διαχείρισης εξοικονόµησης νερού θα είναι η
µέτρηση της κατανάλωσης νερού και ο
καθορισµός συγκεκριµένων στόχων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε2: Επαναχρησιµοποίηση νερού
βροχόπτωσης και «γκρι νερού»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιο συγκεκριµένα, η πρακτική αφορά στην
εγκατάσταση συλλογής βρόχινου νερού και
εσωτερικού
συστήµατος
διανοµής,
εγκατάσταση ξεχωριστής συλλογής «γκρίζου
νερού» και εσωτερικού ή εξωτερικού
συστήµατος διανοµής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
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E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε4: Μείωση κατανάλωσης νερού µέσω της
χρήσης συστηµάτων χαµηλής κατανάλωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν όπως
π.χ. εγκατάσταση αισθητήρων ή
χρονοµέτρων για τον έλεγχο των βαλβίδων
και των ντους σε δηµόσιους χώρους,
εγκατάσταση βαλβίδων χαµηλής ροής και
εξοπλισµός µε ρυθµιστές πίεσης, συστήµατα
νερού χαµηλής κατανάλωσης (π.χ. πλυντήρια
ρούχων και πιάτων).

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε6: Εγκατάσταση υποµετρητών για την
καταγραφή της κατανάλωσης νερού από συστήµατα υψηλής
κατανάλωσης νερού για ανάλυση της χρήσης του νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της πρακτικής αυτής είναι η
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των
µέτρων και δράσεων εξοικονόµησης νερού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε5: Περιβαλλοντική διαχείριση των χώρων
πρασίνου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διαχείριση υπαίθριων χώρων αφορά
κυρίως στην αρδευτική χρήση νερού και πιο
συγκεκριµένα, υιοθέτηση αποτελεσµατικής
άρδευσης, τακτικός έλεγχος του εξοπλισµού
άρδευσης και άµεση αποκατάσταση τυχόν
διαρροών, εγκατάσταση και συντήρηση
αποδοτικού συστήµατος άρδευσης,
επαναχρησιµοποίηση λυµάτων για άρδευση
κ.α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
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ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κανείς δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις
συνέπειες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα από
την χρήση των πληροφοριών του παρόντος
εγγράφου.
Υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράσθηκαν είναι
µόνο οι συγγραφείς τους, και οι απόψεις αυτές
δεν έπεται να θεωρούνται ως επίσηµη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2019 ○ Snezhana Petrova Dzhuganova &
Αναπτυξιακή Εταιρεία στο Μπάνσκο, Βουλγαρία.
Τα πνευµατικά δικαιώµατα και τα συγγενικά
δικαιώµατα µεταβιβάστηκαν σύµφωνα µε τους
κανόνες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα
Συνεργασίας Interreg V-A ‘ΕλλάδαΒουλγαρία 2014-2020’.
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται µόνο
µε την µε αναφορά πηγής.
Е-mail: cnejana@abv.bg
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