
Δίκτυο για την αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης σχετικά 
με την ασφαλή και οικονομική επαναχρησιμοποίηση του 
Ανακτημένου Νερού στην γεωργία της Ευρώπης (818088)



Σύντομη Παρουσίαση της εταιρίας ΑΝΕΘ Α.Ε.

Η ΑΝΕΘ Α.Ε. είναι μια Αναπτυξιακή Εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1992 από
οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς του
Νομού Θεσσαλονίκης, με σκοπό την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και την υποστήριξη
τόσο της κοινωνικής συνοχής όσο και της αποδοχής των εξελισσόμενων πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

καθώς και Δημοτικές Επιχειρήσεις

• Ενώσεις Αγροτικών & Αλιευτικών Συνεταιρισμών

• Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης





Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας συνοπτικά:

Α.) Αναπτυξιακά Προγράμματα:
1. Δομή Στήριξης του ΠΑΑ της ΠΚΜ.

2. Πρωτοβουλία LEADER / CLLD.

3. Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Β.) Υλοποίηση προγραμμάτων & έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2014-
2020:

1. Επίβλεψη της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης σε οικισμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

2. Επίβλεψη της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης σε οικισμούς του Δήμου Θέρμης.

3. Μελέτη και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της ΕΕΛ του Δήμου Βόλβης.

4. Μελέτη και κατασκευή της ΕΕΛ του οικισμού Σοχού του Δήμου Λαγκαδά
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Α)1. Δομή στήριξης των ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την Ανάπτυξη Αγροτικών περιοχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.2. Δικαιούχος και διαχειριστής του τοπικού προγράμματος της Πρωτοβουλίας LEADER / CLLD.3. Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής (Προστατευόμενες Περιοχές, Καταπολέμηση Κουνουπιών.Β)1. Επίβλεψη της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Λητής, Μελισσοχωρίου και Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.2. Επίβλεψη της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Καρδίας, Τριλόφου και Θέρμης του Δήμου Θέρμης.3. Μελέτη και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού, Βρασνών και Βόλβης του Δήμου Βόλβης.4 Μελέτη και κατασκευή της ΕΕΛ του οικισμού Σοχού του Δήμου Λαγκαδά



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ
Θεματικά δίκτυα που 
συγκεντρώνουν γνώσεις έτοιμες 
προς πρακτική εφαρμογή
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΟΣ
RUR-15-2018-2019-2020

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δράση Συντονισμού και
Υποστήριξης (CSA)



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ;
ΟΡΙΣΜΟΣ που δίνεται από την ομάδα EIP - AGRI 
Τα Θεματικά Δίκτυα συνίστανται σε δράσεις συντονισμού και υποστήριξης που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι οποίες στοχεύουν στην
συλλογή και διανομή των πρακτικών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
θεματικό τομέα που επιλέγεται και, ως εκ τούτου, την αύξηση της ροής πρακτικών
πληροφοριών μεταξύ αγροτών / δασοπόνων στην Ευρώπη με γεωγραφικά
ισορροπημένο τρόπο, την διάχυση της πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη την
διαφορετικότητα μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.
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European Innovation Partnership – Agriculture = Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα & βιωσιμότητα της γεωργίας & δασοκομίας



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUWANU EUROPE

1. Η μείωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα
της επαναχρησιμοποίησης του Ανακτημένου Νερού στην γεωργία.

2. Η αποτελεσματική παρουσίαση των υπαρχόντων βέλτιστων πρακτικών.

3. Η παραγωγή εύχρηστου πληροφοριακού υλικού.

4. Η διάδοση της πληροφορίας από τα κανάλια επικοινωνίας.

5. Να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα και τις ευκαιρίες των
επαγγελματιών.
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1 Η μείωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης του Ανακτημένου Νερού στην γεωργία.2. Η σύνοψη, παρουσίαση και ο διαμοιρασμός των υπαρχόντων βέλτιστων πρακτικών και των πλέον πρόσφατων ερευνητικών εξελίξεων που είναι ώριμα προς εφαρμογή αλλά δεν είναι γνωστά ή δεν χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες.3. Η ανάπτυξη μιας εκτεταμένης γκάμας ελκυστικού πληροφοριακού υλικού για τους τελικούς χρήστες του Ανακτημένου Νερού.4. Να διευκολύνει την πρόσβαση και την κατανόηση των αποτελεσμάτων και να τροφοδοτήσει τα υπάρχοντα κανάλια διάδοσης προς τους περισσότερους δυνατόν τελικούς χρήστες (π.χ. πρακτικές περιλήψεων σε ενημερωτικά δελτία).5. Να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα ή ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι δασοπόνοι ή λοιποί που χρειάζονται λύσεις (τελικοί χρήστες).
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Η επιλεγμένη μέθοδος εργασίας των εταίρων του έργου SuWaNu-Europe.Έμφαση δόθηκε στην λεγόμενη διαδικασία διαβούλευσης τόσο μεταξύ των εταίρων όσο και μεταξύ της ευρύτερης ομάδας των κύριων εταίρων σχετικών με την διαχείριση του νερού.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το έργο SuWaNu Europe δημιούργησε 8

Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας για να
προωθήσει την πρακτική εφαρμογή
καινοτόμων λύσεων στην άρδευση με
Ανακτημένο Νερό

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 



ΟΙ 8 «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ SuWaNu EUROPE

Ισπανία - Andalusia

Πορτογαλία - Alentejo

Ελλάδα- Θεσσαλονίκη

Βουλγαρία - Plovdiv

Ιταλία – Κοιλάδα του 
ποταμού Πάδου

Γαλλία - Occitan

Βέλγιο Antwerp 
και Limburg

Γερμανία - Braunschweig



ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Το 11 % του πληθυσμού της Ε.Ε. και το 17 % 
της εδαφικής της περιοχής έχουν 
επηρεαστεί από την λειψυδρία (EEA, 2007)

Η λειψυδρία και η ξηρασία είναι ένα 
αυξανόμενο πρόβλημα στην ΕΕ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

• Μια σταθερή πηγή νερού (ανεξάρτητα από

τα κλιματικά γεγονότα)

• Κίνητρα για την επέκταση του βαθμού

επεξεργασίας λυμάτων

• Προμήθεια νερού και θρεπτικών

συστατικών (εξοικονόμηση λιπασμάτων)

1. Απαιτείται επαρκής επεξεργασία των λυμάτων

2. Απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές (δίκτυα διανομής)

3. Ανάγκη επισταμένου ελέγχου της ασφαλούς χρήσης (π.χ. 

επαναλαμβανόμενες χημικές αναλύσεις)

4. Κοινωνική απροθυμία / μη ρεαλιστική αντίληψη της επισφάλειας

• Τα φυτά απορροφούν θρεπτικά συστατικά

που δεν συσσωρεύονται σε υδάτινα

σώματα (με την κατάλληλη εφαρμογή)

• Παράκτιες περιοχές: Καθαρή αύξηση των

υδάτινων πόρων

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ: 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

• Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
(91/271/CEE)

• “Τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να
επαναχρησιμοποιούνται όποτε ενδείκνυται” (Άρθρο 12)

• Η Ευρώπη του 2020 Η εμβληματική πρωτοβουλία της
Ευρώπης για αποδοτική χρήση των πόρων (COM(2011)
21)

• Οι οδηγίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research
Centre):

“Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 
υδάτων έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πέντε κορυφαίες 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 

τα Ύδατα (EIP Water)”
• Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)
• Ο υπό διάρθρωση νέος Κανονισμός της Ε.Ε. για την

επαναχρησιμοποίηση του Ανακτημένου Νερού



ΚΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατάλληλα συστήματα για την αποφυγή κινδύνων εφαρμογής υπερβολικών
έργων (επιπλέον κόστος = σπατάλη χρημάτων) ή χαμηλής απόδοσης

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ρεαλιστικές απαιτήσεις, επιπτώσεις των νεοεμφανιζόμενων ρύπων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Επιπτώσεις στην απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Μελέτες σκοπιμότητας και κόστους, οικονομικά κίνητρα (π.χ. τιμή του νερού)

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ
Κανονισμοί για τις εξαγωγές, σήμανση ποιότητας, βιολογική γεωργία



ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αγρότες / Αρδευτές

Ομάδες Παροχής 
Συμβουλών

Χειριστές των 
Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων

Εταιρείες κατασκευής 
υποδομών υδάτων

Το Ευρύ κοινό και οι 
καταναλωτές

Αρχές και 
υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SUWANU 

EUROPE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΣΤΟΧΩΝ
Ο εντοπισμός και η επιλογή υπαρχουσών 
γνώσεων και καλών πρακτικών

Αναθεώρηση 300 πηγών γνώσης (μελέτες, κείμενα 
θέσεων, διπλώματα ερασιτεχνίας, άρθρα, κλπ.)
Χαρακτηρισμός των καλών πρακτικών σε 24 ενημερωτικά 
δελτία

Να καθοριστεί η βάση των στρατηγικών 
εφαρμογής για τις 8 «πιλοτικές» περιοχές

8 Περιφερειακές αναλύσεις υφιστάμενης κατάστασης
8 Αναλύσεις AKIS και ενδιαφερομένων μερών.
8 Αναλύσεις SWOT και PEST
8 Συμμετοχικές Ημερίδες Εργασίας

Να αναπτυχθούν στρατηγικές και οδηγίες για 
την χάραξη της οδού για την εφαρμογή λύσεων 
επανάχρησης του Ανακτημένου Νερού

1 Γενικό Σχέδιο Δράσης 
8 Περιφερειακά Σχέδια Δράσης
4 Συνοπτικά Κείμενα Πολιτικής Ενημέρωσης

Να δημιουργηθούν περιφερειακά δίκτυα που 
θα υποστηρίξουν την εφαρμογή και την 
αποδοχή από τις αγορές

32 φορείς εκτός του εταιρικού σχήματος που θα 
εμπλακούν στις 8 Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας

Να αναπτυχθούν καλά δομημένες περιλήψεις 
της σύγχρονης πρακτικής γνώσης σ’ ότι αφορά 
την άρδευση με Ανακτημένο Νερό

30 Πληροφοριακά Δελτία που συμπεριλαμβάνονται σε 6 
Πακέτα Πληροφοριών
4 σεμινάρια e-learning (οπτικοακουστικό υλικό)

Να αυξηθούν οι δεξιότητες των εφαρμοστών 
άρδευσης και των λοιπών κοινωνικών εταίρων 
στην επανάχρηση Ανακτημένου Νερού στις
καλλιέργειες

8 εκπαιδευτικές ημερίδες εργασίας (συνολικά 400 
συμμετέχοντες)
800 εγγραφές σε σεμινάρια εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (e-learning)



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SUWANU 
EUROPE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΟΧΩΝ

Να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ του 
τομέα της διαχείρισης του νερού και του
αγροτικού τομέα, ώστε να βρεθούν 
συνέργειες για την επανάχρηση του νερού 
στην γεωργία

2 συναντήσεις γόνιμης διασταύρωσης πληροφοριών –
ανταλλαγής εμπειρίας 

Να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ 
των Περιφερειακών Ομάδων Εργασίας, 
ομάδων που δραστηριοποιούνται στην 
διαχείριση νερού και εθνικών και διεθνών 
σχετικών με το νερό δικτύων

Επαφές με 80 επιχειρησιακές ομάδες της EIP- Agri με στόχο 
την εκμετάλλευση συνεργειών

Να γίνει αποτελεσματική επικοινωνία και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων του 
έργου χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα 
και αξιόπιστα κανάλια επικοινωνίας και 
τις πιο κατάλληλες μορφές

- 10,000 επισκέψεις στην διαδικτυακή θέση του έργου
(website)
- Μια διεθνής ημερίδα στις Βρυξέλες (100 συμμετοχές)
50 παρουσιάσεις του έργου σε συνέδρια, ημερίδες, 
σεμινάρια κλπ.
- 100 articles, press releases, etc
- Μεταφράσεις των δομημένων περιλήψεων πρακτικής 
γνώσης στις γλώσσες των Κρατών Μελών των εταίρων του 
προγράμματος
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Διακυβερνητική συνεργασία και τεχνική βοήθεια σε πιλοτικά έργα 
για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που βρίσκονται σε κρίσιμες 

περιοχές

Συνέδρια και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνέταξε επίσης δύο σημαντικά έγγραφα 
που θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού:

- έναν πρότυπο νόμο για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών και

- έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για τις παράκτιες ζώνες.



Ο Ευρωπαϊκός ορισμός του βιώσιμου τουρισμού

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ποιότητας
Integrated Quality Management

Η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού με τρόπο που θα
πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη και να έχει ευνοϊκό
αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επαγγελματιών του
τουρισμού, των τουριστών, του τοπικού πληθυσμού και του
περιβάλλοντος (δηλαδή τα φυσικά, πολιτιστικά και ανθρωπογενή
περιουσιακά στοιχεία του ο προορισμός). Πρέπει να έχει τις
απαιτήσεις των τουριστών ως μία από τις σημαντικότερες
εκτιμήσεις του.

(European Commission 1999)
Είναι αλήθεια ότι η «βιωσιμότητα» πρέπει να αποτελεί στόχο της I.Q.M. σε 
έναν προορισμό, αλλά η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες ελέγχου και 
παράδοσης ευεργετικών επιπτώσεων του τουρισμού όσον αφορά την 
ικανοποίηση των επισκεπτών, την επιχειρηματική απόδοση και τις 
κοινωνικές και κοινοτικές επιπτώσεις, με ολοκληρωμένο τρόπο.



Αρχές για τον αειφόρο τουρισμό

Χρησιμοποιούμε τους πόρους με 
βιώσιμο τρόπο

Διατηρούμε την βιοποικιλότητα

Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Διαρκής πρωτοβουλίες έρευνας

Ενσωμάτωση της τουριστικής ανάπτυξης  
στην συνολική ανάπτυξη

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
αλλά & το κοινό

Εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στον 
σχεδιασμό

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας

Υπεύθυνο Μάρκετινγκ



Ένας Πρακτικός τρόπος συγχώνευσης των 
προοπτικών για «αειφόρο» τουρισμό



«Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών  Τουρισμού - Εργαλειοθήκη 
για τον  Βιώσιμο Τουρισμό» (ETIS-Toolkit)

Προδημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013

Η εργαλειοθήκη διαθέτει 4 ομάδες δεικτών και κάθε ομάδα συντίθεται βασικούς
και προαιρετικούς δείκτες.

 Ενότητα Α: «Δείκτες Διαχείρισης του Προορισμού»

 Ενότητα B: «Οικονομική Αξία»

 Ενότητα Γ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις»

 Ενότητα Δ: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις»

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm. 
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Presentation Notes
Α: Αντικατοπτρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τομέων, τη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την ενημέρωση και επικοινωνία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης;Β: Μετρούν χαρακτηριστικά όπως οι τουριστικές ροές, οι επιδόσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, η ποσότητα και η ποιότητα της απασχόλησης, η ασφάλεια και η υγεία, η παραγωγή της τουριστικής αλυσίδας;Γ: Μετρούν χαρακτηριστικά όπως η επίδραση του τουρισμού στην τοπική κοινότητα, η ισότητα των φύλων, η προσβασιμότητα και οι προσπάθειες προστασίας και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ταυτότητας;Δ: Μετρούν χαρακτηριστικά όπως διαχείριση στερεών αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση νερού, χρήση ενέργειας, προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας, ποιότητα νερού κολύμβησης, αλλαγή του κλίματος, επιπτώσεις στις μεταφορές, διαχείριση φωτός και θορύβου.



Κρίσιμες «Θεματικές – ζητήματα» που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι δείκτες

Α/Α Θεματικές Α/Α Θεματικές

1 Φυσικός χώρος, χλωρίδα, πανίδα 9 Συμμετοχικές διαδικασίες

2 Διαμόρφωση τοπίου, πιέσεις 10 Τοπική Κουλτούρα

3 Υδατικοί Πόροι 11 Προσβασιμότητα

4 Απορρίμματα 12 Επενδύσεις

5 Ενέργεια 13 Οικονομική ευρωστία

6 Ανθεκτικότητα και επισφάλειες 14 Απασχόληση

7 Υγεία 15 Μάρκετινγκ

8 Ικανοποίηση 16 Διαφοροποίηση



ΕΕΛ: ΛΕΥΚΑΔΑ 
1. Έναρξη λειτουργίας: 01-01-1996
2. Ισοδ. Πληθ.: 17300
3. Εξυπηρετούμενοι Οικισμοί:
Λευκάδα, Νυδρί, Αλεξάνδρου, 
Λύγιας, Καρυωτών
4. Διάθεση επεξεργασμένης εκροής –
Αποδέκτης:
Κωδικός: EL2240010110
Ονομασία: ΣΤΕΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κατηγορία: Θάλασσα
Χαρακτηρισμός: Ευαίσθητος

ΕΕΛ: ΝΥΔΡΙ
1. Έναρξη λειτουργίας: 01-06-2013
2. Ισοδ. Πληθ.: 2225
3. Εξυπηρετούμενοι Οικισμοί: Νυδρί
4. Διάθεση επεξεργασμένης εκροής –
Αποδέκτης:
Κωδικός: EL22400301120
Ονομασία: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Κατηγορία: Θάλασσα
Χαρακτηρισμός: Κανονικός

ΕΕΛ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
1. Έναρξη λειτουργίας: 01-06-2006
2. Ισοδ. Πληθ.: 2047
3. Εξυπηρετούμενοι Οικισμοί:
Βασιλική
4. Διάθεση επεξεργασμένης 
εκροής – Αποδέκτης:
Κωδικός: EL22400201110
Ονομασία: ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Κατηγορία: Θάλασσα
Χαρακτηρισμός: Κανονικός

Η περίπτωση της Λευκάδας Πιθανό δυναμικό 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 



Η περίπτωση της Λευκάδας: Εφαρμογή της 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

προς μια κυκλική οικονομία



Εφαρμογή καλών πρακτικών επανάχρησης 
νερού π.χ. αυτών του SuWaNu_EUROPE σε 

τουριστικό προορισμό όπως η Λευκάδα
1. Είναι μια καλή ιδέα μπορούν όμως οι επιχειρήσεις να το

αντέξουν οικονομικά;

4. Σύγκριση κόστους κύκλου ζωής;

3. Σύγκριση περιόδου απόσβεσης;

2. Σύγκριση κόστους αγοράς;
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΄1. Αυτή είναι συχνά μια προσέγγιση που ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις βασίζονται συνήθως σε λίγη επίσημη ανάλυση, αλλά μάλλον σε προσωπικές πεποιθήσεις σχετικά με τα οφέλη και τη διαθεσιμότητα χρημάτων. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.2. Μια απλή προσέγγιση σύγκρισης κόστους στην οποία αναθεωρείται η τιμή αγοράς. Αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά αφελής καθώς εστιάζει αποκλειστικά στις ταμειακές ροές και στο περιορισμένο κεφάλαιο, και πάλι μια πραγματικότητα για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις. Τα θέματα του τρέχοντος λειτουργικού κόστους, του κόστους συντήρησης, του κόστους αντικατάστασης, των απαιτήσεων συντήρησης και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δεν συνιστάται.3 Αυτή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την αποπληρωμή του επιπλέον κεφαλαίου του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης. Αυτή η προσέγγιση εστιάζει αποκλειστικά στις πτυχές του χρηματοοικονομικού κόστους και τείνει να αγνοεί τις αποταμιεύσεις που δημιουργούνται και τα ευρεία, μακροπρόθεσμα οφέλη της επένδυσης σε θετικές περιβαλλοντικές πρακτικές.4 Αυτή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη όλα τα κόστη και τα οφέλη για κάθε επιλογή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα επίπεδα ανάλυσης, από εξελιγμένα μοντέλα υπολογιστών έως πραγματική σύγκριση περιπτωσιολογικών μελετών. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επένδυσης και συνιστάται.



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας !

Γιώργος Ζιάνκας
ΑΝΕΘ Α.Ε.
e-mail: ziankas.aneth@gmail.com
Τηλ.: 2310801077
www.aneth.gr
www.suwanueurope.eu

http://www.suwanueurope.eu/
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