
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

«ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» 

 



95% ΤΗς ΜΠΙΡΑς … ΕΙΝΑΙ ΝΕΡΟ 

Για την παραγωγή ενός λίτρου μπίρας απαιτούνται κατά μέσο όρο 3 έως 5 λίτρα νερού 



Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΙΚΟς ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Μειώνουμε συνεχώς την 
κατανάλωση νερού (20% κατά 
την τελευταία δεκαετία) και 
αναπτύσσουμε προγράμματα 

διαχείρισης wastewater. 

Από το 2008 – Περισσότεροι από 
2.000 παραγωγοί συμμετέχουν 

 

Παράγουμε τα προϊόντα μας από 
100% ελληνικό κριθάρι 

 

Την καλλιεργητική σεζόν 2020-2021 

πιστοποιήσαμε το 65% της 
παραγωγής μας ως προϊόν ορθής 

γεωργικής παραγωγής και 
συνεχίζουμε για το 100% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 

Γεωργία: Ο μεγαλύτερος χρήστης νερού  



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΝΕΡΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» 
Ένα πρόγραμμα που προωθεί 
στην πράξη τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη μέσα από την 
ανάδειξη λύσεων για την 
ορθότερη διαχείριση των 
υδατικών πόρων στην Ελλάδα. 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Επιστημονική ομάδα του  
UNSDSN – Greece  

υπό την επίβλεψη της  

Καθηγήτριας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  
Φοίβης Κουντούρη 



Προσφορά νερού Ζήτηση / χρήσεις νερού 

Επιφανειακά ύδατα 

Υπόγεια ανανεώσιμα ύδατα 

Υπόγεια μη- ανανεώσιμα ύδατα 

Βιομηχανία 

Ύδρευση 

Τουρισμός 

Άρδευση 

Περιβάλλον 

Κτηνοτροφία 

93,8% 

5,74% 

0,08% 

0,38% 

- 

 

24% από επιφανειακά και 

76% από υπόγεια ΥΣ  

(με νόμιμες ή παράτυπες γεωτρήσεις) Συνολικές αντλήσεις = 1.291,6 hm³ 

Άρδευση = 1.202,5 hm³ 

Προσφορά νερού 

Επιφανειακά ύδατα 

Υπόγεια ανανεώσιμα 
ύδατα 

Υπόγεια μη- ανανεώσιμα 
ύδατα 

Βιομηχανία 

Ύδρευση 

Τουρισμός 

Άρδευση 

Περιβάλλον 

Κτηνοτροφία 

Η 1Η ΔΡΑΣΗ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Υψηλότεροι 
οικονομικοί και 

παραγωγικοί 
στόχοι 

Εντατικοποίησ
η γεωργίας 

(υπεράντληση, 
υπερλίπανση) 

Μεγαλύτερη 
απόδοση 

καλλιεργειών & 
κέρδος 

Περιβάλλον = 
νερό + έδαφος 

+ 
οικοσυστήματα 

(πόροι & πρώτες 
ύλες) 

Ποσοτική & 

ποιοτική 

υποβάθμιση 

Αρνητική επίδραση 

στην επίτευξη των 

στόχων των αγροτών 

Φαύλος κύκλος κακής διαχείρισης στη γεωργία 

Άρδευση: Αποτελεί το 93,8% της συνολικής ζήτησης / 
χρήσης νερού (παράδειγμα Πηνειού) 



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δευτερογενής 
έρευνα και ανάλυση 

υφιστάμενης 
κατάστασης (σε 

επίπεδο χώρας και 
υδατικού 

διαμερίσματος) 

Χαρτογράφηση και 
ανάλυση των 

ενδιαφερόμενων 
μερών (stakeholders’ 

mapping) στην 
περιοχή 

παρέμβασης 

Συναντήσεις συν-
σχεδιασμού λύσεων 



Αθηναϊκή Ζυθοποιία Επιστημονική ομάδα 

 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων – 
συνσχεδιαστών των 

λύσεων 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021 και θα 
πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση μέχρι και 
τον Ιούλιο 2022 

 

 Χρήση της μεθόδου του Καινοτόμου 
Μετασχηματισμού Συστημάτων (Systems 
Innovation Approach) 

 Καταγραφή των απόψεων των εμπλεκομένων 
φορέων 

 Πολύπλευρη αποτίμηση του προβλήματος της 
λειψυδρίας-  κατανόηση των τεχνικών, 
οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων  

 Μεταφορά γνώσης και διάχυση καινοτομίας   
 Διαμόρφωση οράματος - ανάπτυξη οδικού 

χάρτη μετάβασης 

Αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ/ ΥΠΕΝ) 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Συνεταιρισμοί Αγροτών  
Πανεπιστημιακοί και ερευνητές 

Εκπρόσωποι οργανισμών εγγείων βελτιώσεων 

Εκπρόσωποι οικοσυστήματος καινοτομίας 



ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου 

που θα διαλαμβάνει τις λύσεις που συν-

διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των 
συναντήσεων  
- Αποτελεσματική χρήση του νερού για τη 

διατήρηση και προστασία των πόρων και 
πρώτων υλών 

- Καινοτόμες, κοινωνικά αποδεκτές και 
καθολικά βέλτιστες πρακτικές 

- Συνέργειες εμπλεκομένων φορέων και 
ενσωμάτωση της αειφορίας στα 
επιχειρησιακά τους σχέδια 

- Διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής 
των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με 
αξιοποίηση επιστημονικής υποστήριξης, 
τεχνολογιών και καινοτομίας 

- Υποστήριξη εθνικών και διεθνών 
περιβαλλοντικών στόχων, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομοθεσίες 

- Προτάσεις χρηματοδότησης 




