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ΕρευνητικήΕρευνητική ομάδαομάδα
ΔΔ..ΠΠ..ΘΘ..

ΧΧ. . ΠεταλάςΠεταλάς, , ΕπικΕπικ. . ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΔΠΘΔΠΘ
ΓΓ. . ΣυλαίοςΣυλαίος , , ΕπικΕπικ. . ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΔΠΘΔΠΘ
ΚΚ. . ΜουτσόπουλοςΜουτσόπουλος, , ΛέκτοραςΛέκτορας ΔΠΘΔΠΘ
ΑΑ. . ΓκεμιτζήΓκεμιτζή, , ΛέκτοραςΛέκτορας ΔΠΘΔΠΘ
ΓΓ. . ΓκίκαςΓκίκας, , ΛέκτοραςΛέκτορας ΔΠΘΔΠΘ ((ΠΔΠΔ 407/80)407/80)
ΧΧ. . ΑκράτοςΑκράτος, , ΕρευνητήςΕρευνητής
ΒΒ. . ΠισινάραςΠισινάρας, , ΥποψΥποψ. . ΔιδάκτοραςΔιδάκτορας
ΙΙ. . ΜποσκίδηςΜποσκίδης, , ΥποψΥποψ. . ΔιδάκτοραςΔιδάκτορας
ΒΒ..ΑΑ.. ΤσιχριντζήςΤσιχριντζής, , ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΔΠΘΔΠΘ, , ΕπιστημονικάΕπιστημονικά ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος

ΕξωτερικοίΕξωτερικοί ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες::
ΜΜ. . ΜιμίκουΜιμίκου, , ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΕΜΠΕΜΠ
ΓΓ. . ΣυλαίοςΣυλαίος, , ΕρευνητήςΕρευνητής ΙΝΑΛΕΙΝΑΛΕ--ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ
ΜΜ. . ΚουτράκηςΚουτράκης , , ΕρευνητήςΕρευνητής ΙΝΑΛΕΙΝΑΛΕ--ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ



ΓενικάΓενικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου
ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου

ΈκτασηΈκταση λεκάνηςλεκάνης απορροήςαπορροής: 5.479 : 5.479 kmkm22

ΣτηΣτη ΒουλγαρίαΒουλγαρία: : περίπουπερίπου 63%63%
ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα: 2.042 : 2.042 kmkm22

ΣτοΣτο ΔέλταΔέλτα: 440 : 440 kmkm22

ΣυνολικόΣυνολικό μήκοςμήκος: : 243 km243 km
ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα: : 130 km130 km



ΛεκάνηΛεκάνη ππ. . ΝέστουΝέστου

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ



ΠεριοχήΠεριοχή μελέτηςμελέτης



ΓεωλογικάΓεωλογικά -- υδρολογικάυδρολογικά στοιχείαστοιχεία

ΚατάΚατά μήκοςμήκος τηςτης κοίτηςκοίτης διαμορφώνονταιδιαμορφώνονται
ορισμέναορισμένα πεδινάπεδινά τμήματατμήματα πουπου έχουνέχουν
δημιουργηθείδημιουργηθεί απόαπό τιςτις διαδοχικέςδιαδοχικές διαβρώσειςδιαβρώσεις καικαι
αποθέσειςαποθέσεις τουτου ποταμούποταμού
ΠαρουσιάζεταιΠαρουσιάζεται έντονοςέντονος μαιανδρισμόςμαιανδρισμός
ΤαΤα καρστικοποιημένακαρστικοποιημένα πετρώματαπετρώματα
καταλαμβάνουνκαταλαμβάνουν έκτασηέκταση περίπουπερίπου 105 km105 km22

ΑποτελούνΑποτελούν συνέχειασυνέχεια τηςτης περιοχήςπεριοχής τωντων ΟρέωνΟρέων τηςτης
ΛεκάνηςΛεκάνης πουπου δομείταιδομείται κυρίωςκυρίως απόαπό μάρμαραμάρμαρα

EEτήσιατήσια παροχήπαροχή: 750: 750××10106 6 mm33 -- 1.2501.250××10106 6 mm33 γιαγια
τηντην περίοδοπερίοδο 1964/65 1964/65 -- 1995/961995/96

ΥπολεκάνεςΥπολεκάνες ΑρκουδορέματοςΑρκουδορέματος καικαι ΠασχαλιάςΠασχαλιάς: : 
152152××101066 mm33









ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά προβλήματαπροβλήματα
ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου

ΜεταβολέςΜεταβολές στηστη μορφολογίαμορφολογία καικαι τοτο
υδρολογικόυδρολογικό καθεστώςκαθεστώς τουτου συστήματοςσυστήματος
ΚατασκευήΚατασκευή δύοδύο υδροηλεκτρικώνυδροηλεκτρικών φραγμάτωνφραγμάτων
((ΘησαυρούΘησαυρού καικαι ΠλατανόβρυσηςΠλατανόβρυσης))
ΣυνεχήςΣυνεχής ρύθμισηρύθμιση τηςτης ποτάμιαςποτάμιας παροχήςπαροχής

ΔιακυμάνσειςΔιακυμάνσεις τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου νερούνερού τουτου
ποταμούποταμού
ΡύπανσηΡύπανση απόαπό σημειακέςσημειακές καικαι μημη σημειακέςσημειακές
πηγέςπηγές ((αστικήαστική, , βιομηχανικήβιομηχανική καικαι γεωργικήγεωργική
ρύπανσηρύπανση))



ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου

ΕντοπίζεταιΕντοπίζεται στονστον κάτωκάτω ρουρου ΠοταμούΠοταμού
ΝέστουΝέστου
ΚατάντηΚατάντη τουτου φράγματοςφράγματος ΠλατανόβρυσηςΠλατανόβρυσης, , 
στοστο δέλταδέλτα καικαι στηνστην παράκτιαπαράκτια ζώνηζώνη



ΔράσειςΔράσεις τουτου έργουέργου
1.1. ΕγκατάστασηΕγκατάσταση δικτύουδικτύου αυτογραφικώναυτογραφικών σταθμώνσταθμών γιαγια τητη συλλογήσυλλογή

μετεωρολογικώνμετεωρολογικών, , υδρολογικώνυδρολογικών, , ποιοτικώνποιοτικών δεδομένωνδεδομένων
2.2. ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση τηςτης ποσότηταςποσότητας καικαι ποιότηταςποιότητας τουτου νερούνερού τουτου ποταμούποταμού

ΝέστουΝέστου σεσε 6 6 επιλεγμένεςεπιλεγμένες θέσειςθέσεις μέτρησηςμέτρησης κατάκατά μήκοςμήκος τουτου κάτωκάτω ρουρου
τουτου ποταμούποταμού σεσε τακτάτακτά χρονικάχρονικά διαστήματαδιαστήματα

3.3. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη πρωτοκόλλωνπρωτοκόλλων παρακολούθησηςπαρακολούθησης τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τουτου νερούνερού
τουτου ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου στοστο παράκτιοπαράκτιο θαλάσσιοθαλάσσιο περιβάλλονπεριβάλλον, , σεσε 16 16 θέσειςθέσεις
στηστη περιοχήπεριοχή τωντων εκβολώνεκβολών τουτου ποταμούποταμού

4.4. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι εφαρμογήεφαρμογή μαθηματικώνμαθηματικών μοντέλωνμοντέλων επιφανειακήςεπιφανειακής καικαι
υπόγειαςυπόγειας ροήςροής νερούνερού καικαι μεταφοράςμεταφοράς ρύπωνρύπων, , τόσοτόσο στοστο ποτάμιοποτάμιο όσοόσο καικαι
στοστο εκβολικόεκβολικό σύστημασύστημα

5.5. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι εφαρμογήεφαρμογή ενόςενός ΣυστήματοςΣυστήματος ΓεωγραφικώνΓεωγραφικών ΠληροφοριώνΠληροφοριών
((GISGIS) ) τηςτης λεκάνηςλεκάνης απορροήςαπορροής τουτου ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου ((σεσε κλίμακακλίμακα 1:25000), 1:25000), 
τοτο οποίοοποίο θαθα αποτελείταιαποτελείται απόαπό δύοδύο υποσυστήματαυποσυστήματα βάσεωνβάσεων δεδομένωνδεδομένων
καικαι εφαρμογήεφαρμογή καταχώρησηςκαταχώρησης –– αναζήτησηςαναζήτησης δεδομένωνδεδομένων

6.6. ΔράσειςΔράσεις ανταλλαγήςανταλλαγής τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας, , όπωςόπως κοινέςκοινές ημερίδεςημερίδες καικαι διμερείςδιμερείς
συναντήσειςσυναντήσεις μεταξύμεταξύ τωντων συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων επιστημόνωνεπιστημόνων τουτου παρόντοςπαρόντος
έργουέργου INTERREGINTERREG καικαι ΒουλγάρωνΒουλγάρων επιστημόνωνεπιστημόνων



ΔίκτυοΔίκτυο αυτογραφικώναυτογραφικών σταθμώνσταθμών
2 2 τηλεμετρικοίτηλεμετρικοί μετεωρολογικοίμετεωρολογικοί
σταθμοίσταθμοί

ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία
ΥγρασίαΥγρασία
ΒαρομετρικήΒαρομετρική πίεσηπίεση
ΒροχόπτωσηΒροχόπτωση
ΤαχύτηταΤαχύτητα καικαι διεύθυνσηδιεύθυνση
ανέμουανέμου

2 2 τηλεμετρικοίτηλεμετρικοί σταθμοίσταθμοί
μετεωρολογικοίμετεωρολογικοί--υδρολογικοίυδρολογικοί--
ποιότηταςποιότητας

ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία
ΥγρασίαΥγρασία
ΒαρομετρικήΒαρομετρική πίεσηπίεση
ΒροχόπτωσηΒροχόπτωση
ΤαχύτηταΤαχύτητα καικαι διεύθυνσηδιεύθυνση
ανέμουανέμου

ΣτάθμηΣτάθμη νερούνερού
ΔιαλυμένοΔιαλυμένο οξυγόνοοξυγόνο
pHpH
ΧλωροφύλληΧλωροφύλλη--αα
ΘολερότηταΘολερότητα



ΔίκτυοΔίκτυο αυτογραφικώναυτογραφικών σταθμώνσταθμών



ΔίκτυοΔίκτυο αυτογραφικώναυτογραφικών σταθμώνσταθμών

Γαλάνη



ΔίκτυοΔίκτυο αυτογραφικώναυτογραφικών σταθμώνσταθμών

Καρυόφυτο



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού

ΕκστρατείεςΕκστρατείες πεδίουπεδίου γιαγια δειγματοληψίεςδειγματοληψίες σεσε 6 6 θέσειςθέσεις
κατάκατά μήκοςμήκος τουτου ποταμούποταμού ανάανά 15 15 ημέρεςημέρες γιαγια::

ΜετρήσειςΜετρήσεις στάθμηςστάθμης καικαι παροχήςπαροχής νερούνερού, , μεμε τητη χρήσηχρήση
ρευματομέτρωνρευματομέτρων

ΕπιφανειακάΕπιφανειακά νεράνερά, , πηγέςπηγές
ΕπιτόπιεςΕπιτόπιες μετρήσειςμετρήσεις φυσικοχημικώνφυσικοχημικών παραμέτρωνπαραμέτρων νερούνερού

ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία, , αγωγιμότητααγωγιμότητα, , διαλυμένοδιαλυμένο οξυγόνοοξυγόνο, , pHpH, , διαφάνειαδιαφάνεια
ΛήψηΛήψη δειγμάτωνδειγμάτων νερούνερού μεμε σκοπόσκοπό τοντον εργαστηριακόεργαστηριακό
προσδιορισμόπροσδιορισμό ποιοτικώνποιοτικών παραμέτρωνπαραμέτρων

ΟλικόςΟλικός φώσφοροςφώσφορος, , ορθοφωσφορικάορθοφωσφορικά, , αμμωνίααμμωνία, , νιτρώδηνιτρώδη, , νιτρικάνιτρικά, , 
ΤΚΝΤΚΝ, , χλωροφύλληχλωροφύλλη--αα, , BODBOD, , CODCOD, , βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα

ΛήψηΛήψη εποχιακώνεποχιακών δειγμάτωνδειγμάτων ιζημάτωνιζημάτων πυθμέναπυθμένα μεμε σκοπόσκοπό
τοντον εργαστηριακόεργαστηριακό προσδιορισμόπροσδιορισμό ποιοτικώνποιοτικών παραμέτρωνπαραμέτρων

ΟλικόςΟλικός φώσφοροςφώσφορος, , ορθοφωσφορικάορθοφωσφορικά, , αμμωνίααμμωνία, , νιτρώδηνιτρώδη, , νιτρικάνιτρικά, , 
ΤΚΝΤΚΝ καικαι βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση ΠοσότηταςΠοσότητας καικαι
ΠοιότηταςΠοιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού

Δειγματοληψίες στη διαδρομή Σταυρούπολη-Γαλάνη

Μηνιαία/2 βδομάδες

Επιφανειακά νερά – έμφαση στις πηγές





Γαλάζια νερά



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση υπογείωνυπογείων υδάτωνυδάτων

ΕκστρατείεςΕκστρατείες πεδίουπεδίου σεσε 30 30 περίπουπερίπου θέσειςθέσεις
υπαρχουσώνυπαρχουσών γεωτρήσεωνγεωτρήσεων::
ΜέτρησηΜέτρηση τηςτης στάθμηςστάθμης τωντων υπογείωνυπογείων υδάτωνυδάτων
ΛήψηΛήψη δειγμάτωνδειγμάτων νερούνερού γιαγια τοτο προσδιορισμόπροσδιορισμό
τωντων ποιοτικώνποιοτικών παραμέτρωνπαραμέτρων τωντων υπόγειωνυπόγειων
υδροφόρωνυδροφόρων συστημάτωνσυστημάτων
ΈμφασηΈμφαση στηστη μελέτημελέτη τουτου καρστικούκαρστικού
συστήματοςσυστήματος τηςτης περιοχήςπεριοχής



ΓεωτρήσειςΓεωτρήσεις παρακολούθησηςπαρακολούθησης
στοστο βόρειοβόρειο υδροφόρουδροφόρο



ΓεωτρήσειςΓεωτρήσεις παρακολούθησηςπαρακολούθησης
στοστο παράκτιοπαράκτιο υδροφόρουδροφόρο



ΑνάπτυξηΑνάπτυξη μαθηματικώνμαθηματικών
μοντέλωνμοντέλων

ΧρήσηΧρήση μοντέλουμοντέλου επιφανειακήςεπιφανειακής
υδρολογίαςυδρολογίας καικαι ποιότηταςποιότητας νερούνερού
((SWATSWAT))
ΧρήσηΧρήση μοντέλουμοντέλου υπόγειαςυπόγειας ροήςροής
((MODFLOWMODFLOW))
ΠεριγραφήΠεριγραφή υπάρχουσαςυπάρχουσας κατάστασηςκατάστασης
ΜελέτηΜελέτη διαχειριστικώνδιαχειριστικών σεναρίωνσεναρίων



ΠρόγραμμαΠρόγραμμα παρακολούθησηςπαρακολούθησης ποιότηταςποιότητας
καικαι ποσότηταςποσότητας νερούνερού παράκτιαςπαράκτιας ζώνηςζώνης

ΕκστρατείεςΕκστρατείες πεδίουπεδίου σεσε 16 16 θέσειςθέσεις γιαγια τοτο προσδιορισμόπροσδιορισμό τωντων
φυσικοχημικώνφυσικοχημικών παραμέτρωνπαραμέτρων τουτου νερούνερού καικαι τωντων ιζημάτωνιζημάτων στιςστις
εκβολέςεκβολές τουτου ποταμούποταμού καικαι στηνστην ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τηςτης παράκτιαςπαράκτιας
ζώνηςζώνης

ΜηνιαίαΜηνιαία συχνότητασυχνότητα
ΣυνθήκεςΣυνθήκες εξάπλωσηςεξάπλωσης τουτου ποτάμιουποτάμιου πλουμίουπλουμίου στηστη θάλασσαθάλασσα
ΠαράμετροιΠαράμετροι: : θερμοκρασίαθερμοκρασία νερούνερού, , αλατότητααλατότητα, , διαλυμένοδιαλυμένο οξυγόνοοξυγόνο, , pHpH, , 
θρεπτικάθρεπτικά άλαταάλατα, , βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη μοντέλουμοντέλου εκβολικήςεκβολικής κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ((EFDCEFDC))
ΠεριγραφήΠεριγραφή τηςτης κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τουτου νερούνερού καικαι τηςτης μεταφοράςμεταφοράς ρύπωνρύπων στηστη
θάλασσαθάλασσα, , στιςστις εκβολέςεκβολές τουτου ποταμούποταμού ΝέστουΝέστου
ΜελέτηΜελέτη επίδρασηςεπίδρασης τουτου ποταμούποταμού στοστο παράκτιοπαράκτιο περιβάλλονπεριβάλλον ((μεταφοράμεταφορά
ρύπωνρύπων, , ιζήματοςιζήματος, , γλυκούγλυκού νερούνερού) ) 
ΜελέτηΜελέτη επίδρασηςεπίδρασης τουτου ποταμούποταμού στιςστις οικονομικέςοικονομικές δραστηριότητεςδραστηριότητες τηςτης
παράκτιαςπαράκτιας ζώνηςζώνης ((αλιείααλιεία πελαγικώνπελαγικών ειδώνειδών, , όπωςόπως γαύροςγαύρος καικαι σαρδέλασαρδέλα, , 
ιχθυοκαλλιέργειαιχθυοκαλλιέργεια καικαι μυδοκαλλιέργειαμυδοκαλλιέργεια))







ΠρόγραμμαΠρόγραμμα παρακολούθησηςπαρακολούθησης ποιότηταςποιότητας
καικαι ποσότηταςποσότητας νερούνερού παράκτιαςπαράκτιας ζώνηςζώνης

(c)





ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΣυστήματοςΣυστήματος ΓεωγραφικώνΓεωγραφικών
ΠληροφοριώνΠληροφοριών

ΒάσηΒάση ΓεωγραφικώνΓεωγραφικών ΔεδομένωνΔεδομένων:: ΗΗ ΒάσηΒάση αυτήαυτή δημιουργείταιδημιουργείται απόαπό
υπάρχονταυπάρχοντα καικαι νέανέα δεδομέναδεδομένα μεμε ΣυστήματαΣυστήματα ΓεωγραφικώνΓεωγραφικών
ΠληροφοριώνΠληροφοριών ((GISGIS). ). ΤαΤα δεδομέναδεδομένα καταχωρούνταικαταχωρούνται σεσε ΒάσηΒάση
ΧωρικώνΧωρικών ΔεδομένωνΔεδομένων καικαι δίνεταιδίνεται ηη δυνατότηταδυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης σταστα ίδιαίδια
δεδομέναδεδομένα απόαπό χρήστεςχρήστες τουτου συστήματοςσυστήματος πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε
διαφορετικάδιαφορετικά γεωγραφικάγεωγραφικά σημείασημεία..
ΒάσηΒάση ΠεριγραφικώνΠεριγραφικών ΔεδομένωνΔεδομένων:: ΣεΣε αυτήαυτή καταχωρούνταικαταχωρούνται τατα
περιγραφικάπεριγραφικά δεδομέναδεδομένα ((ππ..χχ., ., μετρήσειςμετρήσεις τιμώντιμών απόαπό όργαναόργανα, , 
περιγραφέςπεριγραφές θέσεωνθέσεων) ) είτεείτε αυτάαυτά σχετίζονταισχετίζονται μεμε γεωγραφικέςγεωγραφικές οντότητεςοντότητες
είτεείτε όχιόχι..
ΕφαρμογήΕφαρμογή καταχώρισηςκαταχώρισης / / αναζήτησηςαναζήτησης περιγραφικώνπεριγραφικών δεδομένωνδεδομένων::
ΜίαΜία ανεξάρτητηανεξάρτητη Web basedWeb based εφαρμογήεφαρμογή ηη οποίαοποία παρέχειπαρέχει τητη
δυνατότηταδυνατότητα στουςστους χρήστεςχρήστες τουτου συστήματοςσυστήματος νανα καταχωρούνκαταχωρούν, , 
επεξεργάζονταιεπεξεργάζονται καικαι νανα αναζητούναναζητούν τατα δεδομέναδεδομένα τουτου συστήματοςσυστήματος. . ΗΗ
εφαρμογήεφαρμογή θαθα έχειέχει τητη δυνατότηταδυνατότητα διασύνδεσηςδιασύνδεσης τωντων περιγραφικώνπεριγραφικών
δεδομένωνδεδομένων καικαι παρέχειπαρέχει λειτουργίεςλειτουργίες όπωςόπως ηη αναζήτησηαναζήτηση μεμε βάσηβάση
χωρικάχωρικά κριτήριακριτήρια..



ΔράσειςΔράσεις ανταλλαγήςανταλλαγής τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας

ΗμερίδεςΗμερίδες εργασίαςεργασίας στηστη ΞάνθηΞάνθη μεταξύμεταξύ ΕλλήνωνΕλλήνων καικαι
ΒουλγάρωνΒουλγάρων επιστημόνωνεπιστημόνων. . ΠαρουσίασηΠαρουσίαση προγράμματοςπρογράμματος. . 
ΣυνάντησηΣυνάντηση στηστη ΒουλγαρίαΒουλγαρία, , όπουόπου θαθα παρουσιασθούνπαρουσιασθούν καικαι
αποτελέσματααποτελέσματα τουτου πρώτουπρώτου έτουςέτους. . ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων απόαπό αντίστοιχααντίστοιχα προγράμματαπρογράμματα στηνστην
ΒουλγαρίαΒουλγαρία..
ΗΗ τελευταίατελευταία συνάντησησυνάντηση τουτου θαθα γίνειγίνει κατάκατά τοτο τέλοςτέλος τουτου
προγράμματοςπρογράμματος. . ΗΗ συνάντησησυνάντηση αυτήαυτή θαθα επικεντρωθείεπικεντρωθεί στηνστην
αποτύπωσηαποτύπωση τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων ποσοτήτωνποσοτήτων νερούνερού καικαι
χρήσεωνχρήσεων, , καθώςκαθώς καικαι ποιότηταςποιότητας νερούνερού τουτου ποταμούποταμού, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην ΟδηγίαΟδηγία 2000/60/2000/60/ECEC, , όπωςόπως προέκυψανπροέκυψαν
απόαπό τιςτις μετρήσειςμετρήσεις καικαι τητη χρήσηχρήση τωντων μαθηματικώνμαθηματικών
μοντέλωνμοντέλων. . 



ΕυχαριστώΕυχαριστώ!!


