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 Το μέτρο 2.2. αναφέρεται στην επίδραση του κυματικού καθεστώτος και των παράκτιων υδροδυναμικών συνθηκών στις 

διεργασίες διάβρωσης των ακτογραμμών καθώς και στη μελέτη της αντιδιαβρωτικής προστασίας που ενδεχομένως προ-

σφέρουν οι υποθαλάσσιοι λειμώνες της Poseidonia oceanica. Ως περιοχή μελέτης στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης, επιλέχθηκε η ακτογραμμή δυτικά των εκβολών του π. Νέστου η οποία διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κεραμωτής Νο-

μού Καβάλας. Είναι περιοχή εμφάνισης έντονων φαινομένων διάβρωσης, τόσο σήμερα όσο και αναμενόμενων κατά το άμεσο 

μέλλον. Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου "Nausica" απαιτήθηκαν συνεχείς και συστηματικές μετρήσεις κυματισμών, 

παλιρροιών και παράκτιων ρευμάτων. Έτσι κατασκευάσθηκε και ποντίστηκε στις 7/7/2007 στη περιοχή της Κεραμωτής ο 

κυματικός - υδροδυναμικός σταθμός "ΤΡΙΤΩΝ" (Εικόνα 1). Είναι η πρώτη φορά που διενεργούνται τόσο συστηματικές υδρο-

δυναμικές και κυματικές μετρήσεις (Εικόνα 2) με τη χρήση ιδιαίτερα τεχνολογικά αναβαθμισμένου εξοπλισμού, κατά μήκος 

της ακτογραμμής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Παράλληλα με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων 

μελετήθηκε το φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης στη περιοχή της Κεραμωτής (Εικόνα 3) και αναπτύχθηκε ο Κυματικός 

Άτλας της Περιφέρειας ΑΜΘ (Εικόνα 4).

Εικόνα 1. Σταθμός καταγραφής κυμάτων 

και ρευμάτων "ΤΡΙΤΩΝ".

Εικόνα 2. Κύματα νοτιο-ανατολικής κατεύθυνσης 

πλησιάζουν το σταθμό.

Εικόνα 3. Αποτελέσματα κυματικού μοντέλου 

REF/DIF

Εικόνα 4. Κυματικός Άτλας Περιφ. ΑΜΘ 

(μοντέλο SWAN)
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 Measure 2.2 refers to the impact of the wave climate and the coastal hydrodynamic conditions on the coastline erosion 

processes, among with the study of the potential erosion protection offered by the underwater meadows of Poseidonia 

oceanica. The western coastline of Nestos River mouth was selected as study area for the Region of East Macedonia -

Thrace, along which significant erosion phenomena have been reported. The erosion rate of the area varies considerably 

in the alongshore direction, ranging between a few centimeters up to 25 m per year. The implementation of "NAUSICAA" 

sub-project required the continuous and systematic monitoring of waves, tides and coastal currents in the area of interest. 

Hence, "TRITON" waves and hydrodynamics monitoring station was developed and deployed in 7/7/2007 at Keramoti 

coastal zone (Figure 1). Such systematic hydrodynamic and wave measurements (Figure 2) have never been conducted 

before along the Region East Macedonia - Thrace coastline using a technologically upgraded system. In parallel, using 

wave numerical models the erosion phenomenon along the Keramoti coastline was thoroughly studied (Figure 3) and a 

Wave Atlas for the region of East Macedonia - Thrace was developed (Figure 4). 

Figure 1. The wave & currents monitoring 

station "TRITON".

Figure 2. Waves approach station 

from the south-east.

Figure 3. Results of the wave numerical 

model REF/DIF.

Figure 4. Wave Atlas for the Region 

of East Macedonia - Thrace (model SWAN).


