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AQUARES
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ,
ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





Το έργο «AQUARES – Water reuse policies advancement for resource
efficient European regions» του Προγράμματος INTERREG Europe
στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και
προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης των συμμετεχόντων
φορέων, στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, της πράσινης
ανάπτυξης και της διαχείρισης του νερού με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον. Το έργο συγκεντρώνει 10 δημόσιους οργανισμούς από
9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την καλύτερη διαχείριση
των υδάτινων πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.
Το πέμπτο εξάμηνο του έργου επηρεάστηκε από την πανδημία
COVID-19. Η διοργάνωση των ήδη προγραμματισμένων δράσεων
του έργου μέσω διαδικτύου ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τους
συνεργάτες του προγράμματος AQUARES. «Συνάντηση μελέτης» και
«Επιτόπια συνάντηση», που πραγματοποιήθηκε από τον Τσέχο
εταίρο του έργου - RRA PK, μέσω διαδικτύου, προβάλλοντας με προηχογραφημένα βίντεο και ζωντανές διαλέξεις τοπικών Δημάρχων,
θέματα καλής πρακτικής διαχείρισης των υδάτων. Παρά τις
δυσκολίες, το έργο έχει καταφέρει να ακολουθεί πιστά τον αρχικό
του προγραμματισμό εργασίας.






WATER DAYS 2020
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΕ
AQUARES ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ &
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΕΕ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ
Water Days 2020 | Rimske
Toplice, Σλοβενία
Το Water Days Symposium που διοργανώνεται κάθε
χρόνο από τη Σλοβενική Ένωση για την Προστασία του
Νερού συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από διεθνείς
οργανισμούς, κρατικούς φορείς, ερευνητικά και
υγειονομικά ιδρύματα, καθώς και από διαχειριστές
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων για να ενώσουν τη γνώση, την
εμπειρία και καλές πρακτικές για τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων για την προστασία των υδάτινων
πόρων.
Στο
φετινό
Συμπόσιο
Water
Days,
που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2020
στο Rimske Toplice (φυσικά για μερικούς ομιλητές και σε
ηλεκτρονικό περιβάλλον για τους συμμετέχοντες),
συζητήθηκαν τέσσερις (4) άξονες γύρω από το θέμα του
νερού: Καθαρό νερό και αποχέτευση, προσιτή και
καθαρή ενέργεια, βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
και ζωή κάτω από το νερό. Παρουσιάστηκαν καινοτόμες
προσεγγίσεις για την επεξεργασία λυμάτων και για τη
διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας των
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας
λυμάτων,
των
διαδικασιών επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων και
της αποτελεσματικότητας της απομάκρυνσης ιών και
μικροπλαστικών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων. Συζητήθηκε διεξοδικά η διαχείριση των
υδάτινων πόρων σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο με
σκοπό την παροχή πηγών πόσιμου νερού και τον
αντίκτυπο της γεωργικής άρδευσης στους υδάτινους
πόρους. Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα της ασφάλειας του
πόσιμου νερού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις ορθές
πρακτικές στη γεωργία για τη μείωση των επιπτώσεων
στα υδάτινα σώματα, καθώς και πώς οι δραστηριότητές
μας επηρεάζουν τους υδάτινους οργανισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε
εδώ

Η διαχείριση λυμάτων
βελτιώνεται στην ΕΕ, αλλά οι
Οδηγίες δεν τηρούνται ακόμη
πλήρως
Σύμφωνα με το τεχνικό περιοδικό περιβάλλοντος, Retema, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δέκατη έκθεση σχετικά
με το καθεστώς εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων την 10η Σεπτεμβρίου. Στην εν λόγω
έκθεση σημειώνεται ότι τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων
σε πόλεις και δήμους της Ευρώπης έχουν βελτιωθεί συνολικά,
αν και τα επιτεύγματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.
Η έκθεση δείχνει ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς της ΕΕ για τη συλλογή και την επεξεργασία
λυμάτων είναι υψηλά και έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την
προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Αυτό βοηθά στην πρόληψη
της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αν και η τάση εξακολουθεί να
είναι θετική, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση
με την Οδηγία. Η χρηματοδότηση και ο προγραμματισμός
εξακολουθούν να είναι οι κύριες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο τομέας των υδάτων.

Η έκθεση δείχνει ότι το 95% των λυμάτων συλλέγεται στην ΕΕ
και το 88% υποβάλλεται σε βιολογική επεξεργασία. Παρά το
γεγονός ότι είναι μια θετική τάση, υπάρχει ακόμη πολύς
δρόμος: 1% των αστικών λυμάτων δεν συλλέγεται και
περισσότερο από το 6% δεν λαμβάνει επαρκή επεξεργασία
για να ικανοποιήσει τα πρότυπα δευτεροβάθμιας
επεξεργασίας. Το τρέχον επίπεδο επενδύσεων σε πολλά
κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλό για να επιτευχθεί τόσο
σύμμορφωση με την Οδηγία όσο και για να διασφαλιστεί
μακροπρόθεσμη υλοποίηση των έργων, και αρκετές πόλεις ή
δήμοι στην ΕΕ πρέπει ακόμη να δημιουργήσουν ή να
εκσυγχρονίσουν τις υποδομές συλλογής λυμάτων, καθώς και
να χτίσουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σύγχρονης
επεξεργασίας.
Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει
σαφώς την εικόνα των ελλειμμάτων των επενδύσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα αρμόδια
κράτη μέλη για να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες που
προσφέρει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το
σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης
της υψηλότερης προτεραιότητας για την επεξεργασία των
υδάτων και την αποχέτευση.

AQUARES ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Οι εν λόγω δράσεις του έργου ήταν προγραμματισμένες
να υλοποιηθούν με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων σε διοργάνωση που θα λάμβανε χώρα
κατά το 4ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (Απρίλιος
2020). Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα προστασίας για
την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 pandemic
δημιούργησε προβλήματα σχεδόν σε όλες τις
διοργανώσεις, και όχι μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία.
Πολλοί εκ των εταίρων του έργου AQUARES όφειλαν να
ακολουθήσουν τα περιοριστικά μέτρα που είχαν
ανακοινωθεί στη χώρα τους αναφορικά με τα ταξίδια και
τη διοργάνωση συναντήσεων. Ο εταίρος του έργου RRA
PK σε συμφωνία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου
προχώρησαν στη διοργάνωση των προβλεπόμενων
εκδηλώσεων μέσω διαδικτύου. Μία γραμμή η οποία είχε
επίσης προταθεί από την Κοινή Γραμματεία του
προγράμματος Interreg Europe.

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
H επιτόπια συνάντηση διοργανώθηκε από τον εταίρο του
έργου RRAPK μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας την
πλατφόρμα επικοινωνίας ZOOM, στις 22 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση είχαν
βασιστεί στο ενδιαφέρον των εταίρων του έργου στην τελική
έκθεση Α3.3. Οι εταίροι SSW, Lodzkie, FLA, Trenbje και Baltics
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα έργα.
Ο εταίρος RRA PK κάλεσε όλους τους εταίρους του έργου
AQUARES να συμμετέχουν μαζί με ενδιαφερόμενους φορείς
της χώρας τους λόγω της δυνατότητας της διαδικτυακής
διοργάνωσης για συμμετοχής περισσοτέρων.

Στην
εκδήλωση
παρουσιάστηκαν
τεχνολογίες
επεξεργασίας νερού, ανάκτησης και ευαισθητοποίησης
στην Τσεχική Δημοκρατία και τις βέλτιστες πρακτικές των
Botanica K και Hydrogopark Pátek..

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συνάντηση μελέτης διοργανώθηκε από τον εταίρο RRA
PK μέσω διαδικτύου στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, τόσο στα
Αγγλικά όσο και στα Τσέχικα.
Οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά την
επίσκεψη επιλέχθηκαν από το RRA PK με βάση τις
βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσε να επιδείξει η
περιοχή Pardubice, με στόχο τη μεταφορά εμπειρίας
σχετικά με θέματα εφαρμογής και παρακολούθησης της
επαναχρησιμοποίησης νερού στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η επίσκεψη μελέτης διοργανώνεται για να δώσει στους
εταίρους του έργου μία καλύτερη εικόνα σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές επαναχρησιμοποίησης νερού που
παρουσιάζονται στο έργο. Η διαδικτυακή έκδοση της εν
λόγω δράσης σε σύγκριση με τη φυσική έκδοση έχει
καλύτερη διαθεσιμότητα για τους συμμετέχοντες,
εξοικονομώντας χρόνο από το ταξίδι μεταφοράς και
φυσικά παρέχοντας ασφαλέστερη παρακολούθηση
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πανδημίας.
Η διαδικτυακή προσέγγιση αποδείχθηκε εξαιρετικής
προστιθέμενης αξίας για τη σύνδεση ατόμων, με 40
συμμετέχοντες να συμβάλλουν ενεργά. Παρουσιάστηκαν
διάφορες βέλτιστες πρακτικές από την περιοχή Pardubice,
όπως - Πράσινη στέγη στην πόλη Lanškroun, Πόλντερ
Žichlínek, Κρεμαστό κήπο στην Polička και βιότοπο στην
πόλη Hlinsko.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθήσετε τα
βίντεο από τις διαδικτυακές συναντήσεις. Θα
χαρούμε να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές
για το έργο AQUARES και από την Τσεχική
Δημοκρατία.

Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή: μέθοδοι
επαναχρησιμοποίησης νερού από
το έργο AQUARES
Οι εταίροι του έργου AQUARES έχουν πράγματι συλλέξει
παραδείγματα για συστήματα επαναχρησιμοποίησης νερού με
γεωργικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές, που
εφαρμόζονται ή προτείνονται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Δείχνουν ότι οι
περιοχές που χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις εναλλακτικές λύσεις
εφοδιασμού,
από
τις
πιο
εφαρμοσμένες
μεθόδους
επαναχρησιμοποίησης νερού έως τις λιγότερο διαδεδομένες
τοπικές τεχνολογίες, αντιμετωπίζουν καλύτερα τους κινδύνους
ενός κόσμου με υψηλότερες θερμοκρασίες.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Ίδρυμα Περιβάλλοντος της Λομβαρδίας, ως
εταίρος του έργου AQUARES, συμμετείχε στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο
της Italian Society for Climate Sciences στις 21-23 Οκτωβρίου 2020.
Στην εκδήλωση με τίτλο «ClimRisk2020: Time for Action! Raising the
ambition of climate action in the age of global emergencies»,
συγκεντρώθηκαν εμπειρογνώμονες για να παρουσιάσουν και να
συζητήσουν διάφορες πτυχές της κλιματικής αλλαγής, τις
επιπτώσεις της και τις σχετικές πολιτικές.
Το έργο Aquares και το Ίδρυμα Περιβάλλοντος της Λομβαρδίας
συμμετέχοντας στο Συνέδριο με την αφίσα «Προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή: πρακτικές επαναχρησιμοποίησης νερού από το
έργο AQUARES Interreg», τόνισε την ευπάθεια των υδατικών
πόρων της Ευρώπης και την απόλυτη ανάγκη προσαρμογής στις
ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Στο πλαίσιο αυτό και
λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της ΕΕ περί της
επαναχρησιμοποίησης του νερού, το Ίδρυμα Περιβάλλοντος της
Λομβαρδίας εξήγησε πώς οι σχετικές λύσεις που αφορούν σε
κατασκευές μικρής κλίμακας θα μπορούσαν να συμβάλουν
σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

IEA Foundation takes part in
the Webinar on Sustainable
Water Management and
launches the AQUARES Project
Στις 18 Σεπτεμβρίου, η τοπική εφημερίδα «La Opinion»
στο SDG νούμερο 6 αφιέρωσε ένα απόσπασμα στο
διαδικτυακό σεμινάριο όπου ειδικοί στο θέμα της
βιώσιμης διαχείρισης του νερού είχαν το λόγο.
Οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη συζήτηση
ήταν η κα. Inmaculada Serrano Sánchez, Διευθύνων
Σύμβουλος της Hidrogea, η κα. Teresa Navarro Caballero,
γραμματέας του Ινστιτούτου Υδάτων και Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου της Μούρθια και Διευθύντρια της
θέσης Υδρολογίας και Αειφορίας του Πανεπιστημίου της
Μούρθια, καθώς και ο κος. Francisco Cabezas Calvo
Rubio, Γενικός Διευθυντής του Ευρωμεσογειακού
Ιδρύματος Νερού.

Πηγή: Τοπική εφημερίδα “LA OPINION”

Ανάμεσα στα θέματα του διαδικτυακού σεμιναρίου,
ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στη διαθεσιμότητα και την
εκμετάλλευση των υδατικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη
τον 6ο κατά σειρά στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Ηνωμένων εθνών σε μία περίοδο παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης.
Ο εκπρόσωπος του Ευρω-Μεσογειακού Ινστιτούτου
Ιδρύματος Νερού, κος Francisco Cabezas τόνισε το έργο
μελέτης που έχει λάβει χώρα στον οργανισμό του, όπου
δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο μία παράμετρος για την
επίλυση προβλημάτων χρήσης νερού. Πιο συγκεκριμένα,
λαμβάνονται υπόψη τόσο τεχνολογικές, όσο και νομικές,
οικονομικές,
περιβαλλοντικές
και
κοινωνικές
παράμετροι.
Εξέφρασε επίσης τον προφανή και δυσμενή αντίκτυπο
που έχει προκαλέσει και θα συνεχίσει να προκαλεί η
πανδημία σε έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
τους υδατικούς πόρους. Στο ίδιο πλαίσιο, ωστόσο,
αναφέρθηκε στην ωριμότητα των
πρακτικών
επαναχρησιμοποίησης και αφαλάτωσης που έχει
επιτευχθεί στην περιοχή της Μούρθια τόσο τεχνολογικά
όσο και κοινωνικά. Τέλος, αφιέρωσε χρόνο στη συζήτηση
προκειμένου να αναφερθεί σε επερχόμενες δράσεις του
έργου AQUARES.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε
διαδικτυακό σεμινάριο στο YOUTUBE

ολόκληρο

το

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Μια μέθοδος έχει αναπτυχθεί που
ανιχνεύει και παρακολουθεί τα
κρούσματα κοροναϊού σε μια
γειτονιά με δοκιμές PCR για τα
λύματα.
Το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτό που
χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί εάν τα άτομα
έχουν μολυνθεί, μέσω δοκιμών αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (Polymerase chain reaction, PCR). Αυτή η
τεχνική μοριακής βιολογίας που ανιχνεύει το θραύσμα
του ίδιου του γενετικού υλικού του ιού θα
χρησιμοποιηθεί για τη "διάγνωση" μιας πηγής
μετάδοσης σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, εξετάζοντας
δείγματα των λυμάτων του.
Έρευνες από όλο τον κόσμο έδειξαν ότι αυτοί που έχουν
μολυνθεί εκκρίνουν τον κοροναϊό. Μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν στη Μούρθια (Ισπανία) και στο
Delfh (Ολλανδία), για παράδειγμα, έδειξαν ότι το
ριβονουκλεϊκό οξύ (Ribonucleic acid, RNA) του ιού
υπάρχει στα λύματα.
Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι αυτά τα γενετικά
υπολείμματα του Covid-19 δεν έχουν την ικανότητα να
μολύνουν τον πληθυσμό. Από την άλλη πλευρά, και
παρόλο που υπάρχουν σε πολύ χαμηλές ποσότητες,
βοηθούν στον εντοπισμό της παρουσίας του ιού νωρίς.
Αυτό θα χρησιμεύσει για να ξεκινήσει μια έγκαιρη
προειδοποίηση για μια νέα εστία, όπως επίσης και ως
εργαλείο παρακολούθησης για την ανάλυση της
εξέλιξής του.
Με βάση την εξέλιξη των τοπικών περιπτώσεων, η AySA
ξεκίνησε τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
μεθοδολογίας για τον εντοπισμό αυτού του γενετικού
υλικού του ιού στο σύστημα αποχέτευσης του
Μπουένος Άιρες. Με τον τρόπο αυτό, οι ειδικοί της
κρατικής εταιρείας έχουν ήδη επαληθεύσει την
εμφάνιση υπολειμμάτων COVID-19 σε δείγματα
λυμάτων στην πόλη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε από μια ομάδα
επαγγελματιών της εταιρείας, με επικεφαλής τον
μηχανικό Alejandro Barrio, υπεύθυνο της Διεύθυνσης
Τεχνικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της AySA. Πιο
συγκεκριμένα, η μέθοδος αφορά στην ανίχνευση του
Covid-19 σε δείγματα υγρών λυμάτων από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και στο σύστημα μεταφοράς λυμάτων
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RT-q-PCR (ποσοτική PCR με
αντίστροφη μεταγραφάση).
Η μέθοδος αποτελείται από διαφορετικά στάδια. Τα
δείγματα λαμβάνονται πρώτα από διαφορετικά μέρη των
λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το δείγμα στη
συνέχεια συμπυκνώνεται για να ληφθεί σφαιρίδιο ή
συσσωμάτωμα γενετικού υλικού.
Το επόμενο βήμα πραγματοποιείται σε ένα θάλαμο
βιοασφάλειας επιπέδου II, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή
εργασία με υλικά μολυσμένα από παθογόνα, όπως ιούς.
Εκεί εξάγεται το RNA, χρησιμοποιώντας έναν εξοπλισμό
εξαγωγής.
Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η καθαρότητα του
δείγματος RNA και η σχέση του με πρωτεΐνες,
πολυσακχαρίτες και κάθε τύπο ουσίας που μπορεί να
προκαλέσει παρεμβολές. Μόνο μετά μπορεί να γίνει η
δοκιμή PCR. Σύμφωνα με τον μηχανικό Alejandro Barrio:
«Η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της ανάπτυξης έγκειται
στην προετοιμασία του δείγματος επειδή αφορά σε
λύματα, δημιουργώντας μια πολύ περίπλοκη μήτρα με
πολλές παρεμβολές που πρέπει να εξαλειφθούν για την
ανίχνευση του ιού με τον εξοπλισμό PCR».
Σε αυτό το πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν η ανάπτυξη και ο
συντονισμός της μεθόδου, ελήφθησαν δείγματα σε
διαφορετικές γειτονιές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
στην πόλη. «Στο μέλλον, η υγειονομική αρχή μπορεί να
καθορίσει τους τομείς που θέλει να μελετήσει και να
παρακολουθεί με αυτήν τη μεθοδολογία», καταλήγει ο
Barrio. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι επιδιώκουν να
ενσωματώσουν μοριακές τεχνικές για την ολοκληρωμένη
παρακολούθηση των υδατικών πόρων.
Εν τω μεταξύ, από την Aysa βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος μόλυνσης από το ιό του πόσιμου νερού της
πόλης. Από τη μία πλευρά, λόγω της πολύ μικρής
πιθανότητας να φτάσει ο ιός στο ποτάμι Río de la Plata,
όπως επίσης και πολύ μικρές πιθανότητες να φτάνει σε
τέτοια κατάσταση ούτως ώστε να καταφέρει να μολύνει.
Από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνουν ότι οι διαδικασίες
καθαρισμού με όλα τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένης
της απολύμανσης, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χρήσης
του νερού.
Επιπρόσθετες πληροφορίες εδώ

Τοπικές εταιρικές σχέσεις
νερού στο Kutno
Πιλοτικές τοπικές εταιρικές σχέσεις για τη διαχείριση νερού
δημιουργούνται σε όλη την Πολωνία. Την Παρασκευή 10
Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του
υπουργικού σχεδίου για την περιοχή Kutno στο Μπέντνο.
Στόχος της συνεργασίας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης
κατάστασης και των αρχών ορθολογικής διαχείρισης των
υδάτων και της πρόληψης της ξηρασίας στην περιοχή.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία τοπικών συμπράξεων για
το νερό ξεκίνησε από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Γεωργικό Συμβουλευτικό Κέντρο στο
Brwinów σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Συμβουλευτικά
Κέντρα Γεωργίας. Αφορά στη συνεργασία διαφόρων φορέων
διαχείρισης υδάτινων πόρων για τον τομέα της γεωργίας σε
αγροτικές περιοχές.
«Οι διοργανωτές θέλουν να ενεργοποιήσουν όλους τους
οργανισμούς που χρειάζονται νερό, τα οποία διαχειρίζονται
το νερό, έτσι ώστε να μπορούν να γνωριστούν και να
συνεργαστούν. Το έδαφος έχει έλλειψη νερού για αρκετά
χρόνια, πρέπει να αναλάβουμε δράση για την πρόληψη της
ξηρασίας. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν
πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις, σε κάθε Κομητεία
προκειμένου να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρικές σχέσεις.
Στην Κομητεία Kutno είναι μια πιλοτική συνεργασία. Πρέπει
να απαντήσουμε στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε για να
αποτρέψουμε την ξηρασία »- λέει ο Włodzimierz
Lewandowski, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γεωργικού
Συμβουλευτικού Κέντρου Łódź στο Bratoszewice.

Επαναχρησιμοποίηση
νερού για βιώσιμο
τουρισμό
Η περιοχή της Λομβαρδίας έχει
δεσμευτεί για την επαναχρησιμοποίηση
νερού!
Ο ενεργός διάλογος ανάμεσα στο Ίδρυμα για το
Περιβάλλον της Λομβαρδίας (FLA), μέλους της ομάδας
έργου AQUARES Interreg και εκπροσώπου της δημόσιας
διοίκησης ανέδειξε μια ενδιαφέρουσα χρηματοδοτική
ευκαιρία
που
επεκτάθηκε
στις
παρεμβάσεις
επαναχρησιμοποίησης νερού.
Η ανανεωμένη πρόσκληση χρηματοδότησης «BANDO
TURISMO & ATTRATTIVITÀ II», υλοποιεί τον Άξονα III της
Περιφέρειας Λομβαρδίας POR-FESR 2014-2020 και
απευθύνεται σε τουριστικές μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις
διαμονής, όπως επίσης και σε χώρους διαμονής
ανοικτού χώρου) που θέλει να πραγματοποιήσει ή να
βελτιώσει τις δομές τους.
5 από τα 30 σημεία αξιολόγησης των έργων είναι
πράγματι αφιερωμένα σε στόχους κοινωνικής και
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχουσες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα αναγνωριστούν επίσης για τη δέσμευσή
τους σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμού
τοπίου, προστασίας της βιοποικιλότητας, πιστοποίησης
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά όχι μόνο: στην
αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων που
πραγματοποιείται μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης
νερού και των λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση. Οι
λύσεις για τη διαχείριση του νερού βροχοπτώσεων
ανήκει στους άξονες χρηματοδότησης! Ο βιώσιμος
τουρισμός σημαίνει προστασία όλων των φυσικών
πόρων και η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Το νέο πρόγραμμα «My Water»
Περισσότερα από 20 εκ. ευρώ για 20,000
δεξαμενές νοικοκυριών
Έως PLN 5.000 (περί τα €1.200) σε επιδοτήσεις για
οικιακές
εγκαταστάσεις
διατήρησης
νερού
βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων θα είναι διαθέσιμα
με το νέο πρόγραμμα «My Water» programme.
Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του
Υπουργείου Κλίματος και του Εθνικού Ταμείου
Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης
Υδάτων, το οποίο θα επενδύσει πάνω από 20
εκατομμύρια ευρώ για τον μετριασμό των
επιπτώσεων της ξηρασίας στην Πολωνία.

Το πρόγραμμα «MY WATER» 2020 – 2024
Στο πλαίσιο του έργου, παρέχεται υποστήριξη για την
αγορά, εγκατάσταση και έναρξη εγκαταστάσεων που
επιτρέπουν τη διαχείριση του νερού της βροχής και του
χιονιού στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Ως
αποτέλεσμα, νερό δεν απορρίπτεται, για παράδειγμα, στο
οικιακό σύστημα αποχέτευσης, σύστημα αποχέτευσης των
ομβρίων υδάτων, αποχετεύσεις νερού έξω από την
ιδιοκτησία, ή σε συστήματα αποστράγγισης σε
παρακείμενες περιοχές, δρόμους, πλατείες κ.λπ.. Τα
χρήματα τα οποία εξοικονομώνται χρησιμοποιώνται για
την κατασκευή σωληνών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (τα
οποία συλλέγονται από υδρορροές, εισόδους σε υπέργειες
ή υπόγειες δεξαμενές, δεξαμενές κήπων, συστήματα
αποχέτευσης), δεξαμενής συγκράτησης νερού ανώτερης
ζώνης, λίμνης κήπων, συστήματος αποχέτευσης και
στοιχειών για άρδευση ή άλλη χρήση του συλλεγομένου
νερού.
«Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έως και 20.000
εγκαταστάσεις κατοικιών. Εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις των
νοικοκυριών θα οδηγήσουν στη διατήρηση 1
εκατομμυρίου κυβικών μέτρων ετησίως στον τόπο πτώσης
του νερού, δηλαδή σε ιδιωτικά οικόπεδα. Αυτό σημαίνει ότι
ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα πολύτιμου νερού θα
εκτραπεί από το σύστημα αποχέτευσης μειώνοντας τον
κίνδυνο πλημμύρας λόγω ισχυρής βροχόπτωσης»- δήλωσε
ο
Υπουργός
Κλίματος
Michał
Kurtyka.

Το έργο «Green Rain Garden»
στο Ogre ως μία λύση
διαχείρισης
υδάτων
αποστράγγισης
Ένα από τα θετικά παραδείγματα στη διαχείριση των
πράσινων περιοχών της πόλης είναι το έργο «Green Rain
Garden» που δημιουργήθηκε το 2017 στο Ogre, ο οποίος
ιδρύθηκε στο δευτεροβάθμιο σχολείο Ogre Νο. 1 «Zinību
laipa» («Διάβαση της γνώσης»).
Αυτή η πρωτοβουλία είναι το έργο της Vineta Cirze, μίας
εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
σχολείο Ogre City Νο 1, και των μαθητών της. Το έργο
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Το
περιβάλλον γύρω μας στην περιοχή του Ogre» που
διοργάνωσε ο Δήμος Ogre. Ειδικοί του Δήμου Ogre
συμμετείχαν στη δημιουργία του κήπου παρέχοντας
συμβουλευτική υποστήριξη.
Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να δημιουργήσει μια
λύση συλλογής όμβριων υδάτων που θα απέφευγε ένα
μη ελκυστικό βαλτώδες περιβάλλον στο κέντρο του Ogre
και γύρω από το σχολείο, δημιουργώντας ένα καλά
διατηρημένο και λειτουργικό μέρος που θα ήταν επίσης
ελκυστικό για τους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια τάφρος με
καλά φιλτραρισμένα υλικά για τη διασπορά νερού και
ταχύτερη διήθηση. Προκειμένου να επιταχυνθεί η
απόρριψή τους στους πλησιέστερους υδροφορείς, έχουν
φυτευτεί 48 υδρόφιλα φυτά, τα οποία προάγουν την
εξάτμιση του νερού μέσω των φύλλων κατά τη διάρκεια
της βλάστησης.

Για τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά τους μαθητές του
δευτεροβάθμιου σχολείου Ogre Νο. 1 και τους γονείς
τους, το έργο «Green Rain Garden» σημαίνει μια ομαλά
διαμορφωμένη περιοχή εντός της πόλης του Ogre και του
σχολικού περιβάλλοντος, η οποία συμβάλλει στην
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
μαθητών γύρω από θέματα επιτυχημένων πρακτικών
διαχείρισης του νερού.

Βέλτιστη χρήση νερού
OOWV και DMK συμμετέχουν σε
συγχρηματοδοτούμενο έργου της ΕΕ

Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό
εργαλείο της ΕΕ Ορίζοντας 2020 για την εφαρμογή της
Ένωσης Καινοτομίας
Το Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) και ο
Όμιλος DMK έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους: οι δύο εταίροι
αναζητούν από κοινού έναν τρόπο μείωσης της κατανάλωσης
πόσιμου νερού. Η συνεργασία τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του «B-WaterSmart», ενός ερευνητικού προγράμματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Μαζί με την EnviroChemie GmbH, μία πιλοτική μονάδα πρόκειται να
αναπτυχθεί και να λειτουργεί για το σκοπό αυτό στο εργοστάσιο του
Ομίλου DMK στο Edewecht. Το νερό που προκύπτει από ορισμένες
διαδικασίες επεξεργασίας γάλακτος υπόκειται σε επεξεργασία για να
παραχθεί νερό ποιότητας πόσιμου νερού και στη συνέχεια να
επαναχρησιμοποιηθεί. Το έργο διαχειρίζεται από το RheinischWestfälisches Institut für Wasserforschung gGmbH.
«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε εναλλακτικούς υδατικούς πόρους σε
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, μεταξύ άλλων, ως συμπλήρωμα
στη χρήση πόσιμου νερού», εξηγεί η μηχανικός έργου του OOWV,
Kerstin Krömer, εξηγώντας την προσέγγιση του ερευνητικού έργου.
«Οι εμπειρίες μας από προηγούμενα έργα μας ωφελούν σημαντικά
σε αυτή μας την προσπάθεια. Με τον Όμιλο DMK έχουμε έναν
ενδιαφερόμενο και αφοσιωμένο συνεργάτη από την περιοχή
εφαρμογής στο πλευρό μας», όπως αναφέρει. Το επεξεργασμένο
νερό θα πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί όπως το πόσιμο νερό στις λειτουργίες της
μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, τονίζει η Kerstin Krömer.

Το OOWV ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του έργου θα
οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη μείωση της ζήτησης
πόσιμου νερού σε βιομηχανίες όπου απαιτείται
ποιότητα πόσιμου νερού για ορισμένες διαδικασίες.
«Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες στη χρήση του
επεξεργασμένου νερού για τη μείωση της
κατανάλωσης πόσιμου νερού και για τη διατήρηση
των υπογείων υδάτων», εξηγεί ο μηχανικός έργου του
DMK, Oliver Horstmann, ο οποίος είναι και
περιβαλλοντικός υπεύθυνος στη μονάδα Edewecht.
Μετά την ολοκλήρωση της τριετούς πιλοτικής φάσης,
το OOWV θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις
που αποκτήθηκαν στο Edewecht για να προσφέρει ως
επόμενο βήμα πελάτες με απαιτήσεις που έγκεινται
στη βιομηχανική χρήση επεξεργασμένου νερού και
νερού από εναλλακτικούς πόρους.
36 οργανισμοί από οκτώ (8) χώρες με διαφορετικές
προσεγγίσεις
συμμετέχουν
στο
ερευνητικό
πρόγραμμα «B-WaterSmart». Κοινό στόχο αποτελεί η
ανάπτυξη μεθόδων, εργαλείων και διαδικασιών για
να καταστούν χρήσιμες εναλλακτικές πηγές νερού.
Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότερης
χρήσης νερού προκειμένου να αντιμετωπιστούν
καλύτερα οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής,
όπως η λειψυδρία.
Συνοψίζοντας, η έρευνα βασίζεται σε συγκεκριμένα
προβλήματα που εντοπίζονται σε έξι (6) ευρωπαϊκές
παράκτιες πόλεις και περιοχές που θέλουν να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εφαρμόζοντας λύσεις
έξυπνης τεχνολογίας και διαχείρισης των υδάτων.
Εταιρείες νερού από το Αλικάντε της Ισπανίας,
Μπόντο στη Νορβηγία, Φλάνδρα στο Βέλγιο,
Λισαβόνα στην Ισπανία, Ανατολική Φριζία στη
Γερμανία και Βενετία στην Ιταλία αναπτύσσουν και
επιδεικνύουν λύσεις ως βιωματικά εργαστήρια, μαζί
με εταίρους ερευνητικών προγραμμάτων και
τοπικούς παρόχους τεχνολογίας.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, δηλ. η
Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μούρθια, θα
διοργανώσει διεθνές συνέδριο κατά το 6ο
εξάμηνο υλοποίησης του έργου. Το εν λόγω
Συνέδριο θα επικεντρώνεται στην πολιτική
επαναχρησιμοποίησης
νερού
με
τη
συμμετοχή δημοσίων φορέων.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου
καθώς και ο τρόπος διοργάνωσης θα
ανακοινωθούν προσεχώς.

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Κατά το 6ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου,
διάφορες επιτόπιες συναντήσεις αναμένονται να
λάβουν χώρα. Για την περίπτωση κατά την οποία
τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του COVID-19 δεν έχουν αρθεί, όλες
οι επιτόπιες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν
διαδικτυακά.
Η ενημέρωση αναφορικά με την ημερομηνία και
τρόπο διεξαγωγής των δράσεων που
προαναφέρθηκαν θα πραγματοποιηθεί μέσω της
ιστοσελίδας Interreg Europe και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης του έργου AQUARES.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
interregeurope.eu/aquares/
facebook.com/projectAQUARES/
twitter.com/projectAQUARES
linkedin.com/in/projectAQUARES
aquares.eu@gmail.com

