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Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων
Προδιαγραφές
Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών
ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων».
Πρόκειται για έργο έρευνας, ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους
ιχθυοπληθυσμούς, το οποίο προωθεί την ενημέρωση του κοινού μέσω της λειτουργίας των ψαριών ως
«ενδείκτες της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων», ενώ θα προσφέρει καινοτόμες προσεγγίσεις στην
επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία, θα προωθήσει δε τη διεθνώς γνωστή ετικέτα «Κίτρινο Ψάρι».
Το έργο αυτό θα εφαρμόσει και θα αναπτύξει της προδιαγραφές για την προώθηση της ένδειξης «Κίτρινο
Ψάρι» για πρώτη φορά στην Ελλάδα: θα εισάγει και θα ερμηνεύει το ζήτημα της διαβίωσης των ψαριών στα
ρέματα από ειδικούς εμπειρογνώμονες επιστήμονες με τρόπο προσιτό και θα βοηθήσει η πρακτική αυτή να
έχει συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο.
Δράσεις - Παραδοτέα
1. Έρευνα πεδίου: Πιλοτική επισκόπηση και αξιολόγηση της κατάστασης ρεμάτων που συντηρούν
ιχθυοπανίδα, ειδικά σε μικρά ρέματα σε αστικούς και περι-αστικούς χώρους. Πιλοτική εφαρμογή σε
ορισμένα ρέματα στην Αττική, Βοιωτία και Εύβοια: επισκόπηση περισσότερων από 10 ρεμάτων για την
ιχθυολογική έρευνα και την αξιολόγηση κινδύνων και τις προοπτικές εφαρμογής του έργου «Κίτρινο
Ψάρι». Εκτίμηση ανθρωπογενών πιέσεων με καθιερωμένο πρωτόκολλο και την χρήση ηλεκτραλιείας.
Παραδοτέα: Αναφορά των ειδών ψαριών που διαβιούν στα ρέματα της Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας,
μέσω επισκόπησης της οικολογίας και βιολογίας των ειδών καθώς στα προβλήματα/πιέσεις που
αντιμετωπίζουν.
2. Πρωτοβουλία «Κίτρινο Ψάρι». Ενημερωτική καμπάνια σήμανσης και προστασίας των ρεμάτων από
την ρύπανση – με την ένδειξη «κίτρινο ψάρι».
Παραδοτέα: Παραγωγή ειδικών λογότυπων - συμβόλων και κατασκευή τυποποιημένης σήμανσης για την
ενημέρωση ύπαρξης ρεμάτων με ιχθυοπανίδα κοντά σε αποχετευτικούς αγωγούς (πιλοτική εφαρμογή σε
τρία ρέματα/ποταμούς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια).
3. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση. Προώθηση της ετικέτας «Κίτρινο Ψάρι».
Παραδοτέα: α) βιβλίο-εγχειρίδιο ανάπτυξης του προγράμματος – στρατηγική – περιβαλλοντική
εκπαίδευση –επικοινωνία με την προώθηση της ετικέτας «Κίτρινο Ψάρι», β) 2 μίνι-ντοκιμαντέρ:
Εκπαιδευτικά μικρά ντοκιμαντέρ, γ) ιστότοπος και ειδική επικοινωνίας σε κοινωνικά
δίκτυα/διαδικτύου/ΜΜΕ για περίοδο 6 μηνών. δ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της
ευαισθητοποίησης/συμμετοχής του κοινού και τελικά η αξιολόγηση της συνέχειας της χρήσης της ετικέτας
«Κίτρινο Ψάρι». Προτάσεις συνέχειας ή προσαρμογής του έργου ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης για το
μέλλον.
4. Διάχυση αποτελεσμάτων.
Παραδοτέα: Ειδικά σεμινάρια ξενάγησης σε τρία (3) σημεία με εθελοντές/κοινό για την προώθηση της
εφαρμογής «Κίτρινο Ψάρι». Θα προωθηθεί και η διάχυση της πρωτότυπης εφαρμογής της ανάδειξηςπροστασίας των ρεμάτων σε διάφορα forum μέσω της κοινότητας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και με
επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Διάρκεια: Το έργο έχει διάρκεια 18 μήνες, από ημερομηνία ανάθεσης.
Κόστος: Έως το ποσό των 20.000€ (24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά,
έως την Παρασκευή 15/03/2019 ώρα 11:00,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.
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