
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Υδρο-οικολογική μοντελοποίηση για τον 
προσδιορισμό του αρδεύσιμου και βρόχινου υδατικού αποτυπώματος των τρεχουσών και εναλ-
λακτικών επιλογών διαχείρισης γης. 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων του υδρο-
λογικού κύκλου για βελτιστοποίηση των αριθμητικών μοντέλων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: Ελεγχόμενες δοκιμές σε αρδευόμενες καλλιέργειες και 
ισοτοπική ανάλυση σε δασικά είδη για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας διαφόρων επι-
λογών διαχείρισης. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική οικονομική αποτίμηση των υδατικών πόρων για 
εκτίμηση της σκοπιμότητας διαφόρων επιλογών διαχείρισης. 

 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ: Εστίαση στο ρόλο της γεωργίας και δασοκομίας στη 
διαμόρφωση των υδάτινων πόρων. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: Στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς στις περιοχές 
μελέτης από τα αρχικά στάδια του έργου. 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η ομάδα του έργου INNOMED εκφράζει τις ευχαριστίες της στην ΕΕ, στην Ισπανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία, στο 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Γαλλίας, στο Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιων και Έρευνας της Ιταλίας, στο Κέντρο Διε-
θνών Προγραμμάτων της Μολδαβίας και στο Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πορτογαλίας για τη χρημα-
τοδότηση. 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ INNOMED 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (2017-2020) 

Το έργο INNOMED χρηματοδοτείται στα πλαίσια της πρόσκλησης WaterWorks2015 του ERA-NET. Το πρό-

γραμμα ERA-NET αποτελεί μέρος των Κοινών Δραστηριοτήτων 2016 που αναπτύχθηκε από την κοινή 

πρωτοβουλία “Υδατικές Προκλήσεις για ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο” (Water JPI και FACCE JPI). 

Web: innomed.csic.es   Facebook: @innomedproject   Twitter: @INNOMED_ERANET 



Οι βασικές αιτίες των προβλημάτων διαχείρισης της γης και του νερού στην Ευρωμεσογειακή περιοχή έχουν τις 

ρίζες τους σε πολύπλοκα κοινωνικο-πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά πλαίσια. Εκτός από την αύξηση της 

παραγωγικότητας, οι διαχειριστές γης ενδιαφέρονται για τη μείωση του κινδύνου και τη βιωσιμότητα των καλ-

λιεργειών τους. 

Το INNOMED στοχεύει στην ανάπτυξη ανθεκτικών λύσεων για τη μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους 

στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες βιοφυσικές και κοινωνικοοι-

κονομικές προκλήσεις στην Ευρωμεσογειακή περιοχή. Το έργο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα επιστημονικής 

έρευνας υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διεθνή συνεργασία στην έρευνα για τους υδάτινους 

πόρους. 

Η διεπιστημονική κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει επτά εταίρους από έξι χώρες, με συντονιστή το Ανώτερο 

Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών (CSIC, Ισπανία). Οι εταίροι του έργου έχουν μακρόχρονη επιστημονική 

εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς τους. 

Η λεκάνη απορροής ποταμού Περιστερώνας στην Κύπρο καλύπτει μια έκταση 
110 km2 και αποτελείται από ένα μείγμα γεωργικής και δασωμένης γης, η 
οποία επηρεάζεται έντονα από τις ξηρασίες. Οι ερευνητές του έργου θα 
συνεργαστούν με γεωργούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την 
παρακολούθηση και τη βελτίωση του προγραμματισμού άρδευσης στις 
ανάντη και κατάντη περιοχές της λεκάνης απορροής. 

Η πειραματική λεκάνη Bonis των 1.39 km2 βρίσκεται σε δασώδη περιοχή στα 

βουνά της Sila Greca στην περιοχή Καλαβρία της νότιας Ιταλίας. Στο πλαίσιο 

του έργου INNOMED, οι ερευνητές θα προωθήσουν ολοκληρωμένη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ξυλείας ως 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές 

αρχές. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΤΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΥΠΡΟΣ 

Η στέπα στη περιοχή Bălţi της Μολδαβίας καλύπτει μια έκταση 1.900 
εκταρίων. Στα πλαίσια του INNOMED θα διεξαχθεί εφαρμοσμένη 
έρευνα σε αντιπροσωπευτικό πειραματικό αγρόκτημα για να αξιολο-
γηθούν επιλογές ελλειμματικής άρδευσης και διάφορα προγράμματα 
λιπάνσεων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιερ-
γειών, καθώς και της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων μέσω ενδελεχούς ανάλυσης, που λαμβάνει υπόψη το  βρόχινο 

και αρδεύσιμο νερό νερού, καθώς και οικολογικά και οικονομικά θέματα. 

Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος, συμπεριλαμβανομένων της 

παραγωγικότητας διαφόρων καλλιεργειών και δασικών πρακτικών. 

Σχεδιασμός μέτρων στήριξης των πολιτικών για το νερό και τη χρήση γης, ενθαρρύνοντας τη σύνδεση των 

ανάντη και κατάντη χρήσεων, και προωθώντας τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό 

και την εφαρμογή τους. 

Προώθηση  ερευνητικού έργου, ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών  και εργαλείων για την καλύτερη κατανό-

ηση των βασικών υδρολογικών διαδικασιών και του υδατικού ισοζυγίου σε διαφορετικές κλίμακες. 

Εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των υδάτινων πόρων στους τομείς της δασοκομίας και της γεωρ-

γίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εξοικονόμησης νερού. 

Διασύνδεση οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών και ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. 

Δημιουργία συστημάτων αποτίμησης του νερού για τη γεωργία και τη δασοκομία. 

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των Ευρωμεσογειακών χωρών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις υδρογραφικές λεκάνες Monte 

Novo, Vigia και Caridade, που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής Degebe, 

όπου η λειψυδρία προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η έρευνα θα επικεντρωθεί 

στην υδρολογική μοντελοποίηση και τα υδατικά ισοζύγια, για την αξιολό-

γηση της διαθεσιμότητας του νερού λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η προσέγγιση θα εξετάσει τις πολλα-

πλές χρήσεις του νερού με προοπτική την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Το σύστημα Alto Aragón είναι η μεγαλύτερη αρδευόμενη περιοχή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερα από 130.000 εκτάρια αρδευόμενης 

γης. Η ανάντη περιοχή αποτελείται κυρίως από δάση, με οικολογική και 

εμπορική αξία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στον 

τρόπο βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των 

υδάτων στις αρδευόμενες καλλιέργειες και τα δάση, σε συνεργασία με 

αγροτικές οργανώσεις και δημόσιες αρχές, διατηρώντας ή ενισχύοντας τις 

αποδόσεις και την οικολογική κατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


