CC-WaterS: εργασίες και σχεδιασµός
Οι περισσότερες δραστηριότητες δεν είναι απλά µία σειρά από εθνικές δραστηριότητες,
αλλά έχουν αυθεντικό διακρατικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι πολλές µεθοδολογίες
αναπτύσσονται από κοινού. Το CC-WaterS εφαρµόζει την πληροφορία παρέχοντας
σταθερές λύσεις, αναπτύσσει εργαλεία και όργανα για την υποστήριξη της δηµόσιας
παροχής νερού και θέτει σε εφαρµογή µέτρα προστασίας.
Η στρατηγική της διάχυσης της γνώσης διασφαλίζει, ώστε τα διαχρονικά αποτελέσµατα του
CC-WaterS να µεταφέρονται στους αντίστοιχους χρήστες.

Πακέτο εργασίας «Κλιµατική Αλλαγή»
Ανάπτυξη διακρατικής κλιµατικής βάσης δεδοµένων και κλιµατικών σεναρίων.
• Ενσωµάτωση πακέτων δεδοµένων από τις επιλεγµένες περιοχές σε διακρατική βάση
δεδοµένων για το κλίµα.
• Επιλογή σεναρίου κλιµατικής αλλαγής, το οποίο µεταγενέστερα θα εφαρµοστεί στο
πρόγραµµα.
Ανάπτυξη, βαθµονόµηση και επικύρωση εσωτερικής µεθοδολογίας υποβιβασµού κλίµακας.
Εκτίµηση αβεβαιοτήτων σε υπάρχοντα µοντέλα.
Προσαρµογή ευρέως χρησιµοποιούµενων µοντέλων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Δηµιουργία µελλοντικών κλιµατικών δεδοµένων και εκτίµηση των σχετικών αβεβαιοτήτων.
Προσοµοίωση του κλίµατος στις περιοχές δοκιµών σε κλίµακα λεκάνης απορροής.
• Οι εµπλεκόµενοι και οι τελικοί χρήστες θα επωφεληθούν από την κλιµατική βάση
δεδοµένων και την εκτίµηση των αβεβαιοτήτων.

Πακέτο εργασίας «Διαθεσιµότητα Υδάτινων Αποθεµάτων»
Δηµιουργία διακρατικής υδρολογικής βάσης δεδοµένων.
Ενσωµάτωση δεδοµένων των τελευταίων 50-60 ετών σε σειρές ηµερήσιων δεδοµένων
µετεωρολογικών και υδρολογικών παραµέτρων.
• Εκτίµηση αβεβαιοτήτων των υδρολογικών παραµέτρων.
Υπάρχουσα διαθεσιµότητα υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων.
• Ανάπτυξη κοινών µεθόδων υδατικών ισοζυγίων, χρησιµοποιώντας διαθέσιµα µοντέλα
και λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο της Ε.Ε. για το νερό.
Μελλοντική διαθεσιµότητα υδατικών αποθεµάτων σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή.
•

Εκτίµηση της ευαισθησίας τής κάθε περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην
κλιµατική αλλαγή.

Πακέτο εργασίας «Χρήσεις Γης και Ασφάλεια Υδάτων»
Καταγραφή των υπαρχόντων χρήσεων γης και των επιδράσεών τους στην ποιότητα του
νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
• Η αστικοποίηση, το κυκλοφοριακό και η βιοµηχανία εξαρτώνται κυρίως από την
περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και έµµεσα από την κλιµατική αλλαγή. Η γεωργία, η
δασοκοµία και ο τουρισµός είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις κλιµατικές αλλαγές.

Το CC-WaterS υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Όργανο Προ-ενταξιακής Βοήθειας

• Καταγραφή των υπαρχουσών χρήσεων γης και των επιδράσεών τους στην ποιότητα του
νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Εκτίµηση των αλλαγών στις χρήσεις γης που προκαλούνται από την κλιµατική αλλαγή.
• Ανάπτυξη κοινής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των αλλαγών στις χρήσεις γης που
προκαλούνται από την κλιµατική αλλαγή.
Εκτίµηση των επιπτώσεων από µελλοντικές αλλαγές στις χρήσεις γης στα υδατικά
αποθέµατα.
• Εκτίµηση των µελλοντικών χρήσεων γης σύµφωνα µε σενάρια µεταβολής του κλίµατος.
Το παραπάνω είναι κρίσιµο για την προσαρµογή των στρατηγικών µε στόχο τη δηµόσια
παροχή νερού στην κλιµατική αλλαγή.

Πακέτο εργασίας «Κοινωνικο-οικονοµική Εκτίµηση»
Εκτίµηση των µελλοντικών επιπτώσεων στη διαθεσιµότητα και την ασφάλεια της δηµόσιας
παροχής νερού.
• Συνδυασµός µελλοντικών δηµογραφικών δεδοµένων για τη ζήτηση νερού µε τη
µελλοντική διαθεσιµότητά του για ύδρευση. Υπολογισµός των αναδυόµενων επιπτώσεων
και δαπανών.
Εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων της µελλοντικής διαθεσιµότητας και ασφάλειας της
δηµόσιας παροχής νερού.
• Εκτίµηση οικονοµικών απωλειών ή κερδών λόγω αλλαγών στη διαθεσιµότητα ή στην
ασφάλεια.
Εκτίµηση των αναδυόµενων ανισορροπιών µεταξύ διαφορετικών απαιτήσεων.
• Εκτίµηση ανταγωνισµών και απαιτήσεων διαφόρων τοµέων για ασφαλή αποθέµατα
νερού.
Περιβαλλοντική διάσταση των τιµών του νερού.
• Παροχή οικονοµικής ανάλυσης της διαχείρισης του νερού και των αλλαγών των χρήσεων
γης, για διαφορετικά σενάρια, στους διαχειριστές υδάτων.

Πακέτο εργασίας «Μέτρα Διαχείρισης Ύδρευσης»
Πρόταση για αλλαγή στρατηγικής στο χωροταξικό σχεδιασµό.
• Εύρεση στρατηγικών για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής (διατοµεακή προσέγγιση).
Προώθηση (νέων) νοµοθετικών κανόνων και κατευθυντήριων γραµµών.
• Προετοιµασία νοµοθετικής βάσης για το µετριασµό πιθανών αρνητικών επιδράσεων των
αλλαγών του κλίµατος και των χρήσεων γης στη διαχείριση της διάθεσης νερού.
Προσαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ύδρευσης.
• Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων.
• Υπηρεσία επίλυσης διαφορών µεταξύ ανταγωνιστικών τοµέων και απαιτήσεων.
Κύκλος ανατροφοδότησης
• Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους του προγράµµατος.
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