«Αποστολή Νερό»
Πρόγραμμα Μη Συμβατικών
Υδατικών Πόρων στην Κύπρο

Το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων
«Αποστολή Νερό» ξεκίνησε στην Κύπρο το 2013 από το
διεθνή οργανισμό Global Water Partnership-Mediterranean
(GWP-Med), σε συνεργασία με το σύστημα της Coca-Cola
στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company).
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο της Κύπρου και το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την
Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/δίκτυο MEdIES. Το Πρόγραμμα
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα της CocaCola με το ποσό των $680,000 για την περίοδο 2013-2017.

ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Προγράμματος «Αποστολή Νερό» στην Κύπρο είναι η
προώθηση της αξιοποίησης των μη συμβατικών υδατικών πόρων,
με έμφαση στην ανακύκλωση του «γκρίζου» νερού και τη
συλλογή βρόχινου νερού, ως βιώσιμες και οικονομικές λύσεις για
την αύξηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μη συμβατικούς
υδατικούς πόρους και την εξοικονόμηση νερού, ώστε να
εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους μαθητές τους. Αποσκοπεί επίσης
στην ενίσχυση γνώσεων επαγγελματιών σε καινοτόμες τεχνολογίες
χρήσης μη συμβατικών υδατικών πόρων και την ευαισθητοποίηση
του ευρύτερου κοινού σε θέματα εξοικονόμησης νερού.

Η Κύπρος έχει
αναγνωριστεί ως
η μια από τις δύο
φτωχότερες σε νερό
χώρες της Ευρώπης,
καθώς έχει
περιορισμένους
υδάτινους πόρους
και αντιμετωπίζει
σημαντικό πρόβλημα
λειψυδρίας.

ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:
• Έργα πράσινων υποδομών: εγκατάσταση νέων και αποκατάσταση υφιστάμενων συστημάτων ανακύκλωσης «γκρίζου» νερού και συλλογής βρόχινου νερού, σε επιλεγμένα δημόσια
κτίρια, όπως σχολεία, περιβαλλοντικά και αθλητικά κέντρα.
• Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις:
- Aνάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους
- Επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων εκπαιδευτικών στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του
Προγράμματος
- Σεμινάρια τεχνικών, μηχανικών και κατασκευαστών σε καινοτόμες τεχνολογίες χρήσης
μη συμβατικών υδατικών πόρων
• Δράσεις ευαισθητοποίησης ευρύτερου κοινού

Για περισσότερες πληροφορίες:
Global Water Partnership – Mediterranean
Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα, Ελλάδα
T: 0030210 3247267, 3247490
E-mail: secretariat@gwpmed.org Web: www.gwpmed.org
:www.facebook.com/MissionWaterCyprus

