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Τοπιοσημαντικόνέοαυτήςτηςπεριόδουεί

ναιότιΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! 

Δείτετηνέαμαςιστοσελίδαστοsκαιακολου

θήστε μας στο Facebook (αναζητήστε 

μας ως «SaveH2O - 

SaveWaterforanHorizonofOpportunities

»). 

 

Αν είστε διαχειριστέςμικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, μείνετε συντονισμένοι 

για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες 

ενημερώσεις και να μάθετε πότε θα 

ξεκινήσει το εκπαιδευτικό μας 

πρόγραμμα, ώστε να δηλώσετε 

συμμετοχή. 

 

Εκτόςαπόταεκπαιδευτικάυλικάκαι τις 

εκπαιδεύσεις, 

θαπραγματοποιήσουμεμιασειράενημερωτ

ικώνεκδηλώσεων το 2016 σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες θα 

μπορείτε να συμμετέχετε. 

 

Όλεςμαςοιεκδηλώσεις, 

ταυλικάκαιταεργαλείαθαείναιανοιχτάκα

ιδιαθέσιμασεόλους! 
 

Το SaveH2Oστο διαδίκτυο 
 

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ενημερωτικό 

δελτίο του προγράμματος SaveH2O.  

 

Από τον Μάιο, που κυκλοφόρησε το πρώτο 

ενημερωτικό δελτίο, η ομάδα του SaveH2O 

εργάστηκε εντατικά στην ανάπτυξη των 

εργαλείων του προγράμματος.   

 

Σε περίπτωση που αυτή είναι η πρώτη 

φορά που μαθαίνετε για εμάς, παραθέτουμε 

ορισμένες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

SaveH2O. 

 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος Save 

H2O είναι να στηρίξει τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην νότια Ευρώπη, να  κατανοήσουν το 

υδατικό αποτύπωμά τους και να τις 

βοηθήσει να βρουν τρόπους για να το 

μειώσουν.  

 

Αναπτύσσουμε ενημερωτικό υλικό και 

εργαλεία που θα υποστηρίζουν τις ΜΜΕ 

στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρήσης του νερού και της 

βιωσιμότητάςτους. 

 

 

Περιεχόμενα 
 ΤΟSAVE H2O ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

http://saveh2oproject.com/
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ΣυνάντησηστηνΕλλάδα 
 

 
 
Στις 9 και 10 Οκτωβρίου συναντήθηκαν οι 

εταίροι του προγράμματος στα γραφεία της 

εταιρείας IDEC στον Πειραιά για να 

παρουσιάσουν και να συζητήσουν την πρόοδο 

της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υλικών 

και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα 

υλοποίησης. 

 

Όλοι οι εταίροι είναι ενθουσιασμένοι και 

σίγουροι ότι τα εκπαιδευτικά υλικά και ο 

υπολογιστής του υδατικού αποτυπώματος θα 

έχει προστιθέμενη αξία για τους 

ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και το 

προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και την 

αειφορία στις επιχειρήσεις τους. 

 

 

Εκπαιδευτικόπρόγραμμακαιυπολογ

ιστής υδατικού αποτυπώματος για 

τις ΜΜΕ 
 
Οι εταίροι του προγράμματος έχουν 

προχωρήσει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

υλικών του διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

προγράμματος και των εργαλείων, που θα 

διατίθενται δωρεάν σε όλους όσους θέλουν να 

μάθουν περισσότερα σχετικά με το υδατικό 

αποτύπωμα της επιχείρησής τους, πώς μπορούν 

να το αξιολογήσουν και να καταλάβουν τι 

μπορούν να κάνουν για να γίνει πιο βιώσιμη η 

επιχείρησή τους. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσεται 

ένα εργαλείο για τον εύκολο υπολογισμό του 

υδατικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης και 

πόσο βιώσιμη είναι.  

Επίσης, θα είναι διαθέσιμοι κανονισμοί και 

καλές πρακτικές στις οποίες θα μπορούν να 

ανατρέξουν οι ΜΜΕ. 

Όλα τα υλικά και τα εργαλεία θα είναι 

διαθέσιμα σε 6 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, 

κροατικά, ιταλικά, ελληνικά και πορτογαλικά,  

Τα υλικά θα είναι έτοιμα το 2016. Το πρώτο 

3μηνο του 2016 θα γίνει η πιλοτική δοκιμή 

του υπολογιστή και της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας. Στη συνέχεια, τα εκπαιδευτικά 

υλικά θα είναι διαθέσιμα στο κοινό το 2
ο
 

τρίμηνο του 2016. 

Θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, που θα απευθύνονται σε ΜΜΕ και 

ενδιαφερόμενα μέρη σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: 

Κροατία, Βέλγιο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία 

και Ολλανδία. 

 



 

 
Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν  

ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών πουπεριέχονται σε αυτήν 

Save H2O – Save Water for an Horizon of Opportunities–αριθμόςπρογράμματος 

2014-1-HR01-KA202-007155 

Δεδομένα για το υδατικό 

αποτύπωμα 
 

Κατά μέσο όρο, χρειάζονται περισσότερα 

από 1700 λίτρα νερού για να παραχθεί 

ένα κιλό ζάχαρης (από ζαχαροκάλαμο). 

 

Αν εμπορεύεστε αγαθά που περιέχουν 

ζάχαρη (όπως γλυκίσματα, αναψυκτικά ή 

καφέ και τσάι), αυτό σημαίνει ότι το 

αποτύπωμα νερού τους είναι μέρος του 

αποτυπώματος νερού της επιχείρησής 

σας. 

 

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να 

καταλάβετε αν η ζάχαρη που 

χρησιμοποιείτε παράγεται με βιώσιμο 

και υδατικά αποδοτικό τρόπο και, πιο 

σημαντικό, τι μπορείτε να κάνετε για 

αυτό. 

 

 
   

 

 

Για να παραχθεί ένα κιλό βαμβάκι, 

απαιτούνται σχεδόν 10.000 λίτρα 

νερού. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο 

ένα μπλουζάκι απαιτεί σχεδόν 2.500 

λίτρα νερού. 

 

 
 

 

Για να μάθετε περισσότερα 

επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα μας: 

http://SaveH2Oproject.com 

http://saveh2oproject.com/
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Zadar County 

Rural 

Development 

Agency 

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.eurocreamer

chant.it 

Ιταλία 

 Sociedade 

Portuguesa de 

Inovacao - 

Consultadoria 

Empresarial e 

fomento da 

Inovacao 

http://www.spi.pt/ 

Πορτογαλία 

 

Water Footprint 

Network  

http://waterfootpri

nt.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 

Ιστοσελίδα: 

http://SaveH2Oproject.com/ 

Facebook: 

http://tinyurl.com/saveh2oproject 

 

Επικοινωνία 

 

www.idec.gr 

xenia@idec.gr 

τηλ: +30 210 4286227  

fax:  +30 210 4286228 

 

http://saveh2oproject.com/
http://tinyurl.com/saveh2oproject
mailto:xenia@idec.gr

