
ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ;
1. Ποσότητα νερού σε λίτρα για τη προετοιμασία ενός 
cheeseburger 2. Βιομηχανίες και κατανάλωση νερού 

3. Greenhotels 4.Τι μπορώ να κάνω εγώ;

Οι κλιματικές αλλαγές, η ρύπανση του νερού και η κακή διαχείρισή του ελαττώνουν κατά πολύ την ποσότητα και συνάμα τη διαθεσιμότητά των υδάτινων πόρων. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι το νερό είναι αστείρευτο. Οι άνθρωποι
στις πόλεις και τα χωριά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερούαπερίσκεπτα, μη αναλογιζόμενοι ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο.

Τί ρόλο παίζει η βιομηχανία; Η συνολική απαίτηση νερού από τις βιομηχανίες υπολογίζεται παγκοσμίως στο 21% της συνολικής χρήσης. Οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται με τρομακτικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως τα ποσοστά για την
αστική κα την βιομηχανική χρήση θα διπλασιαστούν έως το 2050.
Προς μια αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις είναι να ανακυκλώσουν το νερό και δευτερευόντως να χρησιμοποιήσουν νερό από άλλες πηγές. Η διαδικασία της ανακύκλωσης
έχει αποκτήσει μια δυναμική, επισημαίνει ο έμπειρος σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρωνΔρ.Ανδρέας Ανδρεάκης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν από την καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών για να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες εξοικονόμησης και επαναδιαχείρισης νερού αφού τα οφέλη από την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων είναι
σημαντικά. Υπάρχει ξεκάθαρο περιβαλλοντικό, ενεργειακό και συνεπώς οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε πρακτικές εξοικονόμησης νερού, ενώ και το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σχετικά γρήγορα.
Παράδειγμα 1 ο Αλέξανδρος Υφαντής φέρνει τη Motor Oil, που από το 2007 προχώρησε στην εξοικονόμηση και την ανακύκλωση νερού μέσω αφαλάτωσης, με τη χρήση της τεχνικής της αντίστροφης ώσμωσης, μιας δημοφιλούς τεχνικής στις
χώρες της ανατολικής Μεσογείου.
Το κόστος της επένδυσης μία επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ, ποσό ισότιμο με την ετήσια εξοικονόμηση της εταιρείας από την κατάργηση κοστοβόρων και ρυπογόνωνπρακτικών.
Παράδειγμα 2 Sychem και η Coca Cola 3E στη μονάδα της στο Ηράκλειο, όπου προηγουμένως αναγκαζόταν να μεταφέρει το νερό το οποίο χρειαζόταν μέσω βυτίων – διαδικασία επιβαρυντική για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.
Όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Υφαντής, «μέσω της μονάδας αφαλάτωσης επέλυσε το πρόβλημα της επάρκειας νερού για τη μονάδα, βελτίωσε την ποιότητα του νερού και το θετικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, και εξοικονόμησε σημαντικά
σε κόστος παραγωγής».
Προγράμματα Τη σημασία των λεγόμενων «water stewardship programmes» («προγράμματα υδατικής καθοδήγησης») που προβλέπουν την εφαρμογή καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής
και παραγωγικής αλυσίδας τονίζει και η ενέργεια 15 ηγετικών διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 11 διαφορετικούς τομείς –μεταξύ αυτών οι Nestlé, GlaxoSmithKline, Nokia, Baxter Healthcare, Sainsbury’s, Boots UK, Crown Paints,
C&A, CLS Holdings Plc, and Tata Cleantech Capital Ltd.– να εφαρμόσουν ένα σύμφωνο ολιστικής αντιμετώπισης της διαχείρισης νερού.
Η πρόκλησηγια τη διαχείρισηυδατικών πόρων από τις επιχειρήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα είναι μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες-μετόχους, προμηθευτές και πελάτες- στη διαδικασία
παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η σωστή διαχείριση του νερού μπορεί να μετατραπεί από ηθική υποχρέωση σε ευκαιρία για μια εταιρεία και ενδεχομένως να αποφέρει και κέρδος.

Ξενοδόχε, έχεις σκεφτεί να ενταχθείς στο δίκτυο του GreenHotels;
Κριτήρια:

1.Υδροδότηση της ξενοδοχειακής μονάδας από νόμιμη αδειοδοτημένη πηγή ή/και το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

2.Παρότρυνσητων πελατών από τη διοίκηση για επαναχρησιμοποίησητων πετσετών ή/ και των σεντονιών για διάρκεια διαμονής πέραντης μιας (1) διανυκτέρευσης

3.Λειτουργία ενεργούσυστήματος μετρητών κατανάλωσης νερούστο κτίριο, έτσι ώστε να ανιχνεύεται και να επισκευάζεται αμέσως ακόμα και η παραμικρήδιαρροή

4.Ύπαρξη συστημάτων εξοικονόμησης νερούστα μπάνια, π.χ. αισθητήρες σε όλες τις βρύσες για αυτόματο κλείσιμο, καζανάκια με μηχανισμό διπλής ροής νερούκτλ

5.Ενημέρωσητου προσωπικούτης ξενοδοχειακής μονάδας και των πελατών αυτής για τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερούπου υφίστανται

6.Τήρηση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμουνερού

Τι μπορώ να κάνω εγώ; Ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά άτομο στις αναπτυγμένες χώρες είναι 150-200 λίτρα νερού την ημέρα, αριθμός υπερβολικός αν σκεφτεί κανείς ότι οι ίδιες ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν ακόμα και με 50 λίτρα ανά 
ημέρα. Δεν είναι ανάγκη να μειώσουμε τις βασικές μας ανάγκες αρκεί μόνο να αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισής αυτών. Όσον αφορά τη διαχείριση του νερού μπορούμε με απλούς τρόπους να κατορθώσουμε τη μείωση της κατανάλωσής του. 
Στην καθημερινότητα μας πρέπει να έχουμε κύριο στόχο να εξαλείψουμε την σπατάλη του πιο πολύτιμου αγαθού για την επιβίωσή μας. 

Απλοί τρόποι εξοικονόμησης νερούγια την καθημερινή ζωή. Μπάνιο με γεμάτη μπανιέρα (120 λίτρα), Ντους (40 λίτρα)

Πλύσιμο δοντιών με ανοιχτή βρύση (10 λίτρα) , Με κλειστή βρύση (2 λίτρα)

Πλύσιμο πιάτων με ανοιχτή βρύση (50 λίτρα), Πλύσιμο και ξέβγαλμα σε λεκάνη (5 λίτρα)

Πλύσιμο φρούτων και λαχανικώνμε ανοιχτή βρύση (20 λίτρα) , Σε λεκάνη (5 λίτρα)

Ξύρισμα με βρύση ανοιχτή(20 λίτρα) , Με προσεκτικήχρήση νερού (3 λίτρα)

Πλύσιμο αυτοκινήτου, εξωτερικών χώρων ή πότισμα με λάστιχο (50 λίτρα ανά λεπτό)

Βιβλιογραφία:1. w ww.greenhotels.gr/home/greenhotels/...kritiria/exoikonomisi-nerou, 2. περιοδικό FORTUNE Ιούλιος 2014/τεύχος 5/Υδάτινοι πόροι-Ιωάννα Λουλούδη,3. Γεωγραφία Α’τάξης Γυμνασίου/Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού/Το γλθκό νερό 
του πλανήτη μας σελ.97-98, 4.Life focus, European Commission, Life and Local Authorities: helping regions and municipalities to tackle environmental changes

Μαθητική Ομάδα: Β3 
Σχολική  Χρονιά: 2014-2015
Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Στάλω Νικολάου

Περίληψη: Διερωτήθηκε ποτέ κανείς πόσα λίτρα νερού απαιτούνται για την παραγωγή ενός
cheeseburger; Όσα ακριβώς δείχνει η διπλανή εικόνα! Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος , αλλά
περιορισμένος πόρος, στον οποίο , σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ, πρέπει
να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, Τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, καθώς οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο ορατές μέσα από τα
έντονα και συχνά καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα και την πρόβλεψη του οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών πως το 60% του παγκοσμίου πληθυσμού διατρέχει τον κίνδυνο να υποφέρει
από έλλειψη νερού το 2025. Κράτη , διεθνείς οργανισμοί ,επιχειρήσεις ανησυχούν και συζητούν
για τα αποθέματα νερού και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του πλανήτη .
Πρόσφατες έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα καταδεικνύουν ότι χρησιμοποιούμε μεγάλες
ποσότητες νερού, ενδεχομένως αλόγιστα. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη καλή διαχείριση της
ζήτησης και τις καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες αλλά
και τις σχετιζόμενες δαπάνες.

ΜΟΣΧΑΡΙ 227 γρ.=3.498 λίτρα +ΤΥΡΙ 29γρ.=91 λίτρα+ ΨΩΜΙ 45γρ.=72 λίτρα +ΝΤΟΜΑΤΑ
20γρ=4 λίτρα+ ΜΑΡΟΥΛΙ 28 ΓΡ.=0,65 λίτρα
Σύνολο 3.496 λίτρα νερού απαιτούνται για την παραγωγή ενός cheeseburger! (περίπου ο
αριθμός των μπουκαλιών που φαίνονται στη πιο πάνω εικόνα αφού κάθε μπουκάλι περιέχει
19 λίτρα νερόx184 μπουκάλια στην εικόνα=3,496 λίτρα).

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ε.Ε. LRA’s
εφαρμόζουν 365 περιβαλλοντικά προγράμματα διάρκειας
18 ετών με το πρόγραμμα διαχείρισης του νερού να
καταλαμβάνει ένα σεβαστό ποσοστό της τάξης του 19%.




