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Σκοπός και στόχοι του έργου
Σκοπός του έργου:

Η βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της περιβαλλοντικά απαιτούμενης ελάχιστης
στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα της χώρας και ειδικότερα υπό την επίδραση της
κλιματικής αλλαγής.
Στόχοι του έργου:
Προτάσεις για τον καθορισμό ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα, ώστε να
διατηρούνται τα οικοσυστήματά τους και ταυτοχρόνως να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη
Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης/παροχής στα
υδάτινα σώματα
Προαγωγή της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της γνώσης για την προστασία και τη διαχείριση
των υδάτινων σωμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα

Πακέτα εργασίας
Α.1 Διερεύνηση των απαιτήσεων των ειδών ιχθυοπανίδας και χλωρίδας όσον αφορά στη
διακύμανση της στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα
Α.2 Διερεύνηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της παροχής
σε ποτάμια υδάτινα σώματα
Β

Πρόγνωση κλιματικών παραμέτρων της επόμενης 50ετίας

Γ.1 Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για την επίτευξη
της ελάχιστης περιβαλλοντικής στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα
Γ.2 Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για την επίτευξη
της ελάχιστης περιβαλλοντικής παροχής σε ποτάμια συστήματα
Δ

Διαχείριση του έργου

Ε

Σχέδιο Ενημέρωσης και Δημοσιοποίησης του έργου

ΠΕ Α.1

Διερεύνηση των απαιτήσεων των ειδών ιχθυοπανίδας και χλωρίδας όσον
αφορά στη διακύμανση της στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα
Στο πλαίσιο του ΠΕ αυτού θα διερευνηθούν οι απαιτήσεις των ειδών ιχθυοπανίδας και
χλωρίδας σχετικά με τη διακύμανση της στάθμης και της ποιότητας του νερού σε λιμναία
υδάτινα σώματα.

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:
Π.Α1.1 Ανάλυση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη και ποιότητα
νερού στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα – ΙΝΑΛΕ
Π.Α1.2 Ανάλυση των απαιτήσεων των υδρόβιων μακρόφυτων σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη και
ποιότητα νερού στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα – ΕΚΒΥ
Π.Α1.3 Διερεύνηση της χωρικής κατανομής του βάθους και της ποιότητας των υδάτων των
λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα – ΕΚΒΥ

ΠΕ Α.2

Διερεύνηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη
διακύμανση της παροχής σε ποτάμια υδάτινα σώματα
Στο πλαίσιο του ΠΕ αυτού θα διερευνηθούν οι απαιτήσεις της ιχθυοπανίδας σε ό,τι αφορά στη
διακύμανση της παροχής του νερού σε ποτάμια υδάτινα σώματα.

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:

Π.Α2.1 Ανάλυση και προτάσεις όσον αφορά στις απαιτήσεις της ιχθυοπανίδας σε ελάχιστη
εποχιακή παροχή στον ποταμό Νέστο – ΙΝΑΛΕ

ΠΕ Β

Πρόγνωση κλιματικών παραμέτρων της επόμενης 50ετίας

Στο πλαίσιο του ΠΕ αυτού θα πραγματοποιηθεί κλιματική ανάλυση των δύο περιοχών μελέτης
και θα εκτιμηθούν οι κλιματικές παράμετροι για τη μελλοντική περίοδο 2020-2070 για τις
περιοχές αυτές.

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:
Π.Β.1 Ανάλυση κλιματικών παραμέτρων στις περιοχές μελέτης – ΑΠΘ (Μετ)
Π.Β.2 Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βροχής και θερμοκρασίας στις υδρολογικές λεκάνες των υπό
έρευνα υδάτινων σωμάτων – ΑΠΘ (Μετ)

ΠΕ Γ.1

Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για
την επίτευξη της ελάχιστης περιβαλλοντικής στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα
Στο πλαίσιο του εν λόγω ΠΕ θα διερευνηθούν και προταθούν διαχειριστικά μέτρα όσον αφορά
την έκταση και την ένταση της χρήσης των υδατικών πόρων στις λεκάνες απορροής των υπό
έρευνα λιμνών, για τον καθορισμό της ελάχιστης στάθμης σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των ΠΕ Α1 και Β.

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:
Π.Γ1.1 Συγκέντρωση δεδομένων και υφιστάμενων μελετών - Υποστήριξη ομάδων υποέργου –
ΕΚΒΥ
Π.Γ1.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου υδρολογικού ομοιώματος της λεκάνης
απορροής των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας – ΝΙΒΙΟ
Π.Γ1.3 Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων, για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης στα
υδάτινα σώματα των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας – ΝΙΒΙΟ

ΠΕ Γ.2

Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για
την επίτευξη της ελάχιστης περιβαλλοντικής παροχής σε ποτάμια συστήματα
Στο πλαίσιο του εν λόγω ΠΕ θα αναπτυχθεί το διαχειριστικό ομοίωμα των υδατικών πόρων στη
λεκάνη απορροής του π. Νέστου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ΠΕ Α2 και Β, για
τον καθορισμό της ελάχιστης παροχής στα ανωτέρω υδάτινα σώματα.

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:
Π.Γ2.1 Παροχή δεδομένων - Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων – Δ/νση Υδάτων
Π.Γ2.2 Διαχειριστικό ομοίωμα των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου
– ΑΠΘ (Υδρ)

Π.Γ2.3 Προτάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου,
για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής στο εν λόγω υδάτινο σώμα – ΑΠΘ (Υδρ)
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