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Από το 2008, το Πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε 33 νησιά και μία παραθαλάσσια πόλη. Σχεδιάστηκε και
υλοποιείται από τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) και το
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» του Συστήματος της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία
Έψιλον & Coca-Cola Ελλάς), σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές των νησιών και το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ECSDE). Το Πρόγραμμα
υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα της Coca-Cola και το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

ΧΑΛΚΗ

Η ιδέα
Η πλειοψηφία των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας λόγω των περιορισμένων
υδατικών πόρων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της πίεσης από την αυξανόμενη ζήτηση για νερό. Η ανάδειξη και
διάδοση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης του νερού και εναλλακτικών τρόπων για την ενίσχυση της διαθεσιμότητάς του σε τοπικό
επίπεδο, παράλληλα με την καλλιέργεια στους πολίτες μίας νέας κουλτούρας ορθής κατανάλωσης νερού, αποδεικνύονται κρίσιμοι
παράγοντες.
Το Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων προωθεί τη συλλογή και χρήση βρόχινου νερού για μη πόσιμες χρήσεις, ως απλή,
οικονομική και βιώσιμη λύση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναβιώνει μία σοφή πρακτική χιλιάδων ετών, επισκευάζοντας
παραδοσιακές στέρνες, εγκαθιστώντας νέα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και εφαρμόζοντας σύγχρονες, καινοτόμες
τεχνολογίες. Παράλληλα, ενημερώνει, επιμορφώνει και ευαισθητοποιεί την εκπαιδευτική κοινότητα, τους τεχνίτες και το ευρύ κοινό
σε τοπικό επίπεδο προς μία πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στην εξοικονόμηση νερού.

Οι στόχοι
Το Πρόγραμμα επιδεικνύει μία ολιστική προσέγγιση διαχείρισης μη συμβατικών υδατικών πόρων, με στόχο:

1 την ΑΝΑΔΕΙΞΗ της συλλογής

βρόχινου νερού σε χρήσιμο εργαλείο
για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας
των υδατικών πόρων με βιώσιμο τρόπο
και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή σε τοπικό επίπεδο, με την
εφαρμογή των κατάλληλων τεχνολογιών.

2 τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μίας νέας

κουλτούρας ορθολογικής χρήσης και
εξοικονόμησης νερού και αξιοποίησης μη
συμβατικών υδατικών πόρων, μέσω της
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

3 την ΠΡΟΩΘΗΣΗ της γνώσης και

την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με
τη διαχείριση μη συμβατικών υδατικών
πόρων με έμφαση στη συλλογή
βρόχινου νερού, ως καλή πρακτική
με δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες
περιοχές με λειψυδρία.

Οι δράσεις
Έργα υποδομής

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

● Εγκατάσταση και επισκευή συστημάτων συλλογής
όμβριων υδάτων
● Αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης πόσιμου
νερού και δικτύων
● Συστήματα εξοικονόμησης και αύξησης
της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού
● Έργα αξιοποίησης βρόχινου νερού για αύξηση
του πρασίνου

● Ανάπτυξη, με βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, του εκπαιδευτικού υλικού «Το Δώρο της
Βροχής» και το «Δώρο της Βροχής στην Πόλη»

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
● Δράσεις ενημέρωσης και διανομή συσκευών εξοικονόμησης
νερού σε νοικοκυριά στα νησιά, που προωθούν την αλλαγή
συμπεριφοράς κατανάλωσης και την εξοικονόμηση νερού
● Παρουσίαση του Προγράμματος σε διεθνή συνέδρια και
ανάδειξή του ως δεύτερη καλύτερη πρακτική σε παγκόσμιο
επίπεδο, στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου
Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό (2015)
● Μεταφορά τεχνογνωσίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
λειψυδρία θέτοντας τις βάσεις για ένα ευρύτερο παράδειγμα
διαχείρισης μη συμβατικών υδατικών πόρων

● Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία, που ευαισθητοποιούν και
ενημερώνουν τους μαθητές σχετικά με τη χρήση μη
συμβατικών υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση νερού
● Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
● Επιμορφωτικά σεμινάρια για τεχνίτες και τεχνικές
υπηρεσίες, που ενισχύουν την τοπική τεχνογνωσία για την
περαιτέρω εφαρμογή συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης
βρόχινου νερού
● Ανάπτυξη τεχνικού οδηγού για τις τεχνολογίες διαχείρισης
μη συμβατικών υδατικών πόρων

Διάλογος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
για την προώθηση της διαχείρισης μη συμβατικών υδατικών
πόρων στις χώρες της Μεσογείου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med)
www.gwpmed.org

GWPMed

www.gwpmed.org/NCWR

NCWRProgramme

e-mail secretariat@gwpmed.org

@GWPMed

Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ”
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

http://gr.coca-colahellenic.com/gr/etairiki-ipeﬅhinotita/
csr-programmata/eksikonomisi-nerou/
e-mail infoline@cchellenic.com

