
Διεπιστημονική μελέτη για την διερεύνηση, κατανόηση της λειτουργίας και διαχείριση των υπόγειων 
υδατικών πόρων. Πιλοτικό πεδίο έρευνας η ΒΔ και Κεντρική Κρήτη

Υπόέργο 13 - Ε.Υ.: Παντελεήμων Σουπιός, Συνολικός Προϋπολογισμός:  76.500,00 €, Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου: 44 Μήνες

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη του δυναμικού κάθε υπόγειου υδροφόρου με προσδιορισμό των ποσοτικών και 
ποιοτικών του χαρακτηριστικών και τέλος ο προσδιορισμός ενός βέλτιστου διαχειριστικού σχεδίου για τους υπό μελέτη υδροφόρους. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται: 
α) η διεπιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος με τη συνεργασία επιστημόνων από επιμέρους τομείς του γεω-περιβάλλοντος 
β) η αποτύπωση και επικαιροποίηση όλων των διαθέσιμων γεωπεριβαλλοντικών στοιχείων σε ΓΣΠ
γ) η ποιοτική και ποσοτική μελέτη και ο χαρακτηρισμός των υπό μελέτη υδροφόρων, 
δ) η επιβεβαίωση των υδραυλικών μοντέλων, 
ε) ο προσδιορισμός των εξελικτικών διαχειριστικών σεναρίων και της ανάλυσης απόδοσης των υπαρχόντων υποδομών, και 
στ) η διάχυση όλων των αποτελεσμάτων της έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στους παραγωγικούς φορείς. 
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ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Γεωλόγοι
Γεωπληροφορικοί
Υδρογεωλόγοι
Υδρογεωχημικοί
Υδραυλικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί
Βιογεωφυσικοί
Τεκτονικοί
Γεωπόνοι
Φυσικοί
Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διεπιστημονικότητα - Συμμετέχοντες Αποτύπωση και επικαιροποίηση γεωπεριβαλλοντικών
στοιχείων

Kanta et al., 2012                                    Kalisperi 2011; Kalisperi et al. 2015

Ποιοτική και ποσοτική μελέτη υδροφόρων

Sdao et al., 2012

Συλλογή δειγμάτων νερού από γεωτρήσεις, πηγές και ποτάμια                         Γεωχημικός Χαρακτηρισμός                  Διδιάστατη αποτύπωση υδρογεωφυσικής δομής λεκάνης Κερίτη ποταμού

Parisi et al. 2013
Kanta et al., 2013

Υδραυλικά μοντέλα υδροφόρων

Kourgialas et al. 2015

Eξελικτικά διαχειριστικά σενάρια Διάχυση - Δημοσιότητα
3 εργασίες σε περιοδικά
7 εργασίες σε πρακτικά 
συνεδρίων
3 εργασίες σε κρίση
Ενημέρωση πολιτών και 
αρμόδιων υπηρεσιών
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