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παραγωγής, θέτοντας σε εφαρμογή όλα τα 

αναγκαία μέτρα για τη μείωση της 

κατανάλωσης, καθιστώντας πιο 

αποτελεσματική και βιώσιμη όλη 

τηδιαδικασία παραγωγής. 

Για τα άτομα της ομάδας στόχου που θα 

συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις θα 

διασφαλίζεται η αναγνώριση και η επικύρωση 

των κεκτημένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

μέσω της εφαρμογής του συστήματος ECVET, 

που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν το 

πρόγραμμα σπουδών προσθέτοντας τις 

πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στις 

νέες δυνατότητες που θα αποκτήσουν. 

Η εφαρμογή τουσυστήματοςECVET θα 

διασφαλίσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα 

μεταφοράς και την προσαρμοστικότητα του 

μαθήματος, που θα είναι διαθέσιμο και 

χρήσιμο (χάρη σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εκπαίδευσης) για όλα τα στελέχη των 

εταιρειών,που θέλουν να βελτιώσουν τη 

γνώση τους στο θέμα του υδατικού 

αποτυπώματος. 

Τοπρόγραμμα: 

δράσειςκαιαποτελέσματα 
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι 

να βοηθήσει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (κυρίως αυτές της Νότιας 

Ευρώπης) να μειώσουν το αποτύπωμα νερού, 

που σχετίζεται με τη διαδικασία 

παραγωγής τους, παρέχοντάς τους νέα και 

καινοτόμα υλικά μάθησης, όπως οδηγούς, 

εγχειρίδια, παραδείγματα καλών 

πρακτικών και μεθόδων που ήδη 

εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για την 

επίτευξη του στόχου της αποδοτικής 

χρήσης του νερού στις διαδικασίες 

παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο 

την άμεση δραστηριότητα της εταιρείας, 

αλλά ως επί το πλείστον, το έμμεσο 

αποτύπωμα νερού, δηλαδή το νερό που 

χρησιμοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Η κύρια ομάδα-στόχος του προγράμματος 

είναι οι διευθυντές/ ιδιοκτήτες των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι θα 

μάθουν περισσότερα σχετικά με τη χρήση 

του νερού που σχετίζεται με τη διαδικασία 
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Τι είναι το υδατικό αποτύπωμα και 

πόσο γνωστό είναι στις ΜΜΕ; 

 
Το υδατικό αποτύπωμα ορίστηκε για πρώτη 

φορά από τους Hoekstra&Chapagain (2008). 

Αντιπροσωπεύει έναν καταναλωτικό δείκτη 

της χρήσης του νερού. Σε ότι αφορά τις 

δραστηριότητες των ΜΜΕ, μπορούμε να το 

ορίσουμε ως το συνολικό όγκο του γλυκού 

νερού που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή των αγαθών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Το υδατικό αποτύπωμα ενός 

προϊόντος εκφράζεται ως ο όγκος του 

φρέσκου νερού που χρησιμοποιείται ανά 

μονάδα προϊόντος.  

 

Οι εταίροι του προγράμματος 

πραγματοποίησαν ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης στις χώρες τους προκειμένου να 

επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους: 

 Διερεύνηση αν οι ΜΜΕ στις χώρες των 

εταίρων χρησιμοποιούν εργαλεία για την 

μείωση του υδατικού αποτυπώματος. 

 Σύγκριση του επιπέδου κατανόησης του 

υδατικού αποτυπώματος στις διάφορες 

χώρες της ΕΕ. 

 Προσδιορισμό των λόγων που αποτρέπουν 

την ομάδα στόχο του προγράμματος από το 

να εφαρμόσει αποτελεσματικές 

στρατηγικές για την μείωση του υδατικού 

αποτυπώματος. 

 Αξιολόγηση του επιπέδου της συνεργασίας 

μεταξύ των παραγόντων των ΜΜ.Ε 

 Αναγνώριση, ταξινόμηση και σύγκριση των 

μεθόδων ή εργαλείων μείωσης του 

υδατικού αποτυπώματος που χρησιμοποιούν 

και/ή θα ήθελαν να μάθουν οι ΜΜΕ σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Προσδιορισμός των εταιρειών που 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο έργο 

και την πιλοτική κατάρτιση 

 Καθορισμός τω χαρακτηριστικών της 

κατάρτισης. 

Γενικόπλαίσιο 
 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

καταναλώνουν και ρυπαίνουν πολύ νερό, το 

περισσότερο από το οποίο χρησιμοποιείται 

στη γεωργική παραγωγή, αλλά και στο 

βιομηχανικό και οικιακό τομέα. 

Στις ΜΜΕ παρατηρείται έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με το γεγονός ότι η 

οργάνωση και τα χαρακτηριστικά της 

παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας 

επηρεάζουν σημαντικά τους όγκους (και τη 

χρονική και χωρική κατανομή) της 

κατανάλωσης νερού και της ρύπανσης, που 

μπορεί να συσχετιστεί με ένα τελικό 

καταναλωτικό προϊόν. Η ανάλυση του 

αποτυπώματος νερού των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει σε ένα 

διαφανές και διεπιστημονικό πλαίσιο για 

την ενημέρωση και τη βελτιστοποίηση των 

αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για 

την ανάληψη κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων, η οποία θεσπίζει 

στο άρθρο 11, την υιοθέτηση, από τα μέλη 

της ΕΕ, επιχειρησιακών προγραμμάτων και 

μέτρων ξεκινώντας από το 2012. Ήδη τέτοια 

προγράμματα έχουν υιοθετηθεί από μεγάλες 

επιχειρήσεις της ΕΕ. 
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Νέα 
 
Ηπρώτησυνάντησητωνεταίρωντουπρογράμμα

τοςπραγματοποιήθηκεστις 10 και 11 

Δεκεμβρίου 2014 στηνπόληΕνσέντε της 

Ολλανδίας και διοργανώθηκε από το 

WaterFootprintNetwork.Έκτοτεοιεταίροιερ

γάστηκανστηνυλοποίησητηςαρχικήςανάλυσ

ης, διεξάγονταςέρευναγια την τρέχουσα 

κατάσταση στις συμμετέχουσες χώρες. 

Μέσωτηςέρευναςοιεταίροιπροσέγγισαν300 

ΜΜΕστοντομέα των Τροφίμων και Ποτών, 

Κλωστοϋφαντουργίας και Μετάλλων. 

 

Στησυνέχειαοιεταίροισυνέταξανμίααναλυτικ

ήέκθεσηγιατηντρέχουσα κατάσταση. 

Μεβάσητααποτελέσματατωνδραστηριοτήτων

πουέχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, η 

κοινοπραξία θα είναι σε θέση να 

προχωρήσει στα επόμενα βήματα του έργου: 

 Μοντέλο κατάρτισης με στόχο να καλύψει 

τα κενά στην εκπαίδευση των ΜΜΕ όσον 

αφορά τη μείωση του υδατικού 

αποτυπώματος 

 Εφαρμογή του συστήματος ECVET για την 

αναγνώριση και τη μεταφορά των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης 

 Πλατφόρμα e-learning με το εκπαιδευτικό 

υλικό, ανοιχτή σε όλους και μεταφρασμένη 

σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε ενδεικτικό 

δείγμα ευρωπαϊκών ΜΜΕ δείχνουν ότι 

υπάρχει μια γενικευμένη έλλειψη γνώσης 

σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα. Αν και 

πολλοί από τους συμμετέχοντες 

ισχυρίζονται ότι είναι εξοικειωμένοι με τον 

όρο, δεν γνωρίζουν το υδατικό αποτύπωμα 

των άμεσων λειτουργιών των εταιρειών τους 

και δεν απαιτούν πληροφορίες από τους 

προμηθευτές τους. 

 

Το υδατικό αποτύπωμα είναι μια έννοια που 

χρίζει περαιτέρω ευαισθητοποίησης και πιο 

αποδοτικές δράσεις στοχευμένες στη μείωση 

του αποτυπώματος, ιδίως σε εκείνους τους 

τομείς που καταγράφουν το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο, όπως είναι η γεωργία και η 

βαριά βιομηχανία. 

 

Οι περισσότερες από τις χώρες της 

κοινοπραξίας γνώρισαν μια ισχυρή 

οικονομική ύφεση τα τελευταία έτη, ως εκ 

τούτου, οι ΜΜΕ είχαν εστιάσει στην 

προσπάθεια να λύσουν τα οικονομικά 

προβλήματα πριν από οτιδήποτε άλλο. 

Αλλά η διαχείριση των υδάτων μπορεί να 

αποτελέσει για αυτές ένα στοιχείο της 

εξοικονόμησης εφόσον αντιμετωπιστεί με 

βιώσιμους και αποτελεσματικούς τρόπους. 

 

Για τους λόγους αυτούς, οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

για την απόκτηση νέων γνώσεων τόσο εκ 

μέρους της διοίκησης όσο και σε επίπεδο 

εργαζομένων. 
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Agency for rural 

development of 

Zadar County 

www.agrra.hr 

Κροατία 

 

DRIOPE Business 

and Development 

http://www.driope.

hr/it/o-nama/ 

Κροατία 

 
Croatian Chamber 

of Economy 

http://en.hgk.hr/ 

Κροατία 

 

EUROCREA 

Merchant 

www.eurocreamerc

hant.it 

Ιταλία 

 Sociedade 

Portuguesa de 

Inovacao - 

Consultadoria 

Empresarial e 

fomento da 

Inovacao 

http://www.spi.pt/ 

Πορτογαλία 

 

Water Footprint 

Network  

http://waterfootprin

t.org/en/ 

Ολλανδία 

 ΑΙΝΤΕΚ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. 

http://www.idec.gr 

Ελλάδα 

 

European Business 

and Innovation 

centre network 

http://ebn.be/ 

Βέλγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Μάθετε περισσότερα 

 

Η ιστοσελίδα θα είναι σύντομα διαθέσιμη 

 

Επικοινωνία 

 

www.idec.gr 

xenia@idec.gr 

τηλ: +30 210 4286227  

fax:  +30 210 4286228 

mailto:xenia@idec.gr

