
                                                                                

 Ακρωνύμιο •             SHARP 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects 
(Δθηίκεζε Αεηθόξσλ Υδαηηθώλ Απνζεκάησλ θαη Τερληθέο Δκπινπηηζκνύ 

Υδξνθόξνπ Οξίδνληα) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG IVC 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 2.382.199,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•     97.185,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 7/2010 - 12/2012 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•    Competence Network Water Resources GmbH (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

(Απζηξία) 
•    Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

•    Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
•    Regional Agency for Rural Development of Friuli Venezia Giulia (Ιηαιία) 

•    Local Councils' Association (Μάιηα) 

•    Institute of Meteorology and Water Management- Wroclaw Branch  
(Πνισλία)  

•    International Resources & Recycling Institute (Ηλσκέλν Βαζίιεην) 
•    Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology (Γαλία) 

•    Graz AG water supply (Απζηξία) 

Ανηικείμενο       • Environment 

  Σςνοπηική 
Πεπιγπαθή 

 Τα ππόγεηα λεξά παξέρνπλ κία ζηαζεξή ξνή ύδαηνο ζηνπο πνηακνύο θαη ηνπο 
πγξόηνπνπο. Η δηαηήξεζε απηήο ηεο ξνήο θαη ε πξνζηαζία ησλ πδάησλ από ηελ 

ξύπαλζε είλαη δσηηθή γηα ηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα. Τα ππόγεηα λεξά είλαη ε 

βαζηθόηεξε πεγή πόζηκνπ λεξνύ γηα ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο επξσπαίνπο πνιίηεο, 
ελώ επηπξόζζεηα, νη επξσπατθέο ρώξεο ρξεζηκνπνηνύλ ππόγεηα λεξά ζηε 

βηνκεραλία γηα ηελ ςύμε, θαζώο θαη γηα ηελ άξδεπζε γεσξγηθώλ εθηάζεσλ. 
 

Τν Έξγν SHARP επηθεληξώλεηαη ζηελ αληαιιαγή γλώζεσλ πάλσ ζηελ 

εθαξκνγή θαηλνηόκσλ ηερληθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδαηηθώλ 
απνζεκάησλ ζηηο πεξηνρέο ησλ νθηώ εηαίξσλ ηνπ. Έηζη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

νη εηαίξνη ζα αληαιιάμνπλ θαη ζα βειηηώζνπλ θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, πνπ 
εθαξκόδνληαη κε επηηπρία, γηα ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

πνζόηεηαο ησλ ππόγεησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ, κε ζθνπό ηελ επηηάρπλζε 
ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ θπξίσο ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

Σθνπόο ηνπ έξγνπ απνηειεί ε επίιπζε ηεο ζύγθξνπζεο ρξήζεσλ ησλ 

απνζεκάησλ κεηαμύ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο – βηνκεραλίαο. Τν έξγν βαζίδεηαη 
ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή ηερληθώλ γλώζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή πθηζηάκελσλ 

ηερλνινγηώλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσινγηθέο – γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Η ζηελή 
ζπλεξγαζία ησλ εηαίξσλ πνπ πξνέξρνληαη από πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο 

θιηκαηηθέο, γεσινγηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη θαηλνηόκσλ ιύζεσλ ζε θνηλά πξνβιήκαηα κε ζεβαζκό 
ζηνπο παγθόζκηνπο ξπζκηζηηθνύο παξάγνληεο. 

Η αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ε δηαλνκή γλώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ 
ζεκηλαξίσλ, εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ θαη δηαπεξηθεξεηαθώλ ζπλαληήζεσλ. 

Δπηπξόζζεηα αλαπηύζζεηαη έλα ειεθηξνληθό - δηαδηθηπαθό θέληξν πιεξνθνξηώλ 
πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

εηαίξσλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη εκπιεθόκελσλ θνξέσλ 

ζε επξσπατθό επίπεδν. 
 

 
 

 

 



                                                                                

 

 Παπαδοηέα 

•   SHARP MANUAL - Good Practices and Adaptations 

•   DVD - ROM (video έξγνπ γηα πξνώζεζε/πξνβνιή) 

•   Καιέο πξαθηηθέο - πηνζέηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ 

• North Aegean Region Water Resource Management on Chios 

Municipality 

• Γηθηπαθό Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ – νπηηθή 

πιεξνθόξεζε ράξηε κε δώλεο πξνζηαζίαο, π.ρ γεσηξήζεσλ, δώλεο 

Natura, ρώξνη ηαθήο απνξξηκκάησλ, θαηαθύγηα άγξηαο δσήο, θηι 

•   Σρεδηαζκόο πηινηηθώλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γλζε Υδάησλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

•  Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ην ζύλνιν ησλ γεσηξήζεσλ ζηε 

Λέζβν 

 

 


