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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

Τελική ημερίδα του έργου LIFE-Περιβάλλον – STRYMON 
 

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007, ώρα 10:00 
Αίθουσα του Κέντρου ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) – 1ο χλμ. Σερρών - 

Νιγρίτας 
 
 
10:00-10:30       Έναρξη-Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί 
10:30-10:50    Το έργο LIFE ENVIRONMENT: STRYMON. «Ανασκόπηση των 

ειδικότερων σκοπών και των δράσεων του έργου», Δ. Παπαδήμος, 
ΕΚΒΥ 

10:50-11:10    Βέλτιστα σχέδια αναδιάταξης των αγρο-οικοσυστημάτων στη 
λεκάνη του Στρυμόνα, Α. Ψυχουδάκης, ΑΠΘ 

11:10-11:30      Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μέτρησης της παροχής στις 
εκβολές του Στρυμόνα , Σ. Βουγιούκας, ΑΠΘ 

11:30-11:50       Προσδιορισμός της σύνθεσης των καλλιεργειών στη λεκάνη του 
Στρυμόνα με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, Α. Αποστολάκης, 
ΕΚΒΥ 

11:50-12:10       Εφαρμογή του υπολογιστικού συστήματος SHYLOC στα υδάτινα 
συστήματα του Στρυμόνα,  Ε. Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ 

 
12:10-12:30     Διάλειμμα 
 
12:30-12:50       Προσομοίωση της διαχείρισης του αρδευτικού νερού στη λεκάνη του 

Στρυμόνα με τη χρήση σύγχρονων υδρολογικών συστημάτων, Ηρ. 
Χαλκίδης, ΕΚΒΥ 

12:50-13:10    Ερωτήσεις – Συζήτηση 
13:10 Λήξη της Ημερίδας 
 
 
 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α.Σερρών  (Δ.Ε.Β. Σερρών) 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) 

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (Σ.Π.Α.Λ.Κ.)  

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπου Κερκίνης   

 

 



Συμμετέχοντες στην τελική ημερίδα του έργου LIFE-Περιβάλλον – STRYMON  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007, ώρα 10:00 

Αίθουσα του Κέντρου ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) – 1ο χλμ. Σερρών - Νιγρίτας 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Οργανισμός Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο E-mail 

1. Κ. Κοχλιαρίδης  Δήμος Αμφίπολης Παλαιοκώμη Σερρών 2334093510  

 

2. Γ. Αναστασιάδης  Νομαρχία Σερρών  2321083308 genikos@naserron.gr 

3. Α. Ψυχουδάκης ΑΠΘ Θεσ/νίκη   

4. Στ. Βουγιούκας  ΑΠΘ Θεσ/νίκη 2310998718            bougis@auth.gr       

 

5. Π. Γεωργίου ΑΠΘ Θεσ/νίκη 2310998752 pantaz@agro.auth.gr 

6. Στ. Χατζούδης Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Σιδηρόκαστρο Σερρών  2323025550  

 

7. Α. Ουζούνης  Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Σιδηρόκαστρο Σερρών 6947705121  

8. Ν. Αψηλίδης  ΑΠΘ Θεσ/νίκη 6947319120 napsilid@civil.auth.gr 

9. Άννα Καζάση  ΑΠΘ Θεσ/νίκη 6972124341 akazasi@civil.auth.gr 

10. Χ. Λάσπας Δήμος Εμ. Παπά    
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11. Δ. Κωνσταντινίδης  Δήμος Λευκώνα  6934419486  

12. Χ. Λύτας  Δήμος Στρυμόνα    

 

13. Κ. Γεωργόπουλος  ΤΟΕΒ Νεοχωρίου – Μονοβάσης – 

Ν. Σκοπού 

Ν. Σκοπός Σερρών 2321031474  

 

14. Α. Κιμπρίτης  Δ/νση Δασών Σερρών  23210-22633  

 

15. Ε. Ταταράκης  Δ/νση Αγ/κής Ανάπτυξης Σέρρες 2321059668  

 

16. Δ. Παπαμιχαήλ  ΑΠΘ Θεσ/νίκη 2310-98755 papamich@agro.auth.gr 

17. Α. Ακριτίδης  ΑΝΕΣΕΡ Σέρρες 23210-64402 akr@aneser.gr 

18. Π. Ουζουνούδης  ΑΝΕΣΕΡ Σέρρες 23210-64402 ouzounoudis@aneser.gr 

19. Κ. Γρηγοριάδης  ΑΝΕΣΕΡ Σέρρες 23210-64402 akr@aneser.gr 

20. Αθ. Ταουσιάνης ΔΕΒ Σερρών Τέρμα Ομονοίας Σέρρες   

21. Χ. Μερτζιάνης ΔΕΒ Σερρών «   

22. Κυρ. Σίμογλου  ΔΕΒ Σερρών «   

23. Μ. Μήτσιος  ΔΕΒ Σερρών « 2321046012 m_misios@yahoo.com 

24. Ι. Χύτας  ΤΟΕΒ Δημητριτσίου  6974419292  

25. Ελένη Μπουμπάρη  TV5 Σέρρες 6946209008 

23210-26621 

 

mailto:papamich@agro.auth.gr
mailto:akr@aneser.gr
mailto:ouzounoudis@aneser.gr
mailto:akr@aneser.gr
mailto:m_misios@yahoo.com
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26. Η. Ακριτίδης  Αντινομάρχης    

27. Μ. Σπυριδοπούλου  Γεωπόνος Δ/νση Αγρ. Αν.    

28. Ε. Παπαφιλίππου-

Πέννου 

Γεωλόγος Γρ. Εργ. Σερρών ΔΔΕ 

Π.Κ.Μ 

Τέρμα Ομόνοιας   

29. Παρασκευή Ράμυαλη  Γεωπόνος Δ/νση Αγρ. Αν.    

30. Α. Μουρατίδης Γεωπόνος της Δ.Α.Α. Σερρών    

31. Ν. Μιρτσόπουλος  Τεχν. Τροφίμων της ΔΑΑ Σερρών    

32. Ν. Τολούδης Δασαρχείο Σερρών    

33. Βασιλιάνα 

Γερμανοπούλου  

ΟΓΕΕΚΑ Αλ. Παπάγου 4, 

Λευκώνας Σερρών 

6978005874 vasiliana@mail.gr 

34. Α. Δεμίρης  ΟΓΕΕΚΑ « 6974779420  

35. Α. Αποστολάκης ΕΚΒΥ    

36. Δ. Παπαδήμος «    

37. Μ.Δ. Τσίτση «    

38. Η. Χαλκίδης «    

39. Λένα Χατζηιορδάνου «    

 

 

 

mailto:vasiliana@mail.gr
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Πλήρη κείμενα ή περιλήψεις των παρουσιάσεων της Ημερίδας: 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 
Τελική ημερίδα του έργου LIFE-Περιβάλλον – STRYMON 

 
Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007, ώρα 10:00 

Αίθουσα του Κέντρου ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) – 1ο χλμ. Σερρών - Νιγρίτας 
 
 
Προεδρείο:     

Το προεδρείο αποτέλεσαν, ο κ.κ. Δημήτριος Παπαδήμος και Ηρακλής Χαλκίδης από το 

ΕΚΒΥ. 

 

10:00-10:30 Έναρξη-Προσφωνήσεις, Χαιρετισμοί Δ. Παπαδήμος, ΕΚΒΥ 

  

Την έναρξη της Ημερίδας με χαιρετισμό προς το κοινό, πραγματοποίησε ο κ. Δημήτριος 

Παπαδήμος, υπεύθυνος του έργου LIFE-Strymon. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί, από τον Νομάρχη Σερρών το οποίο μετέφερε ο Αντινομάρχης κ. 

Ακριτίδης. Στη συνέχεια ο κ. Ακριτίδης τόνισε τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών 

έργων για το νομό Σερρών αλλά και για την Ελλάδα καθώς και την αναγκαιότητα της 

πρόληψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές.  

 

 

10:30-10:50    Το έργο LIFE ENVIRONMENT: STRYMON. «Ανασκόπηση των 
ειδικότερων σκοπών και των δράσεων του έργου», Δ. Παπαδήμος, 
ΕΚΒΥ 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE – ENVIRONMENT το ΕΚΒΥ έχει αναλάβει την 

εκτέλεση έργου με τίτλο:  

LIFE – STRYMON: «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη 

μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» - 

“Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from 

Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin.”  

 

Ανάδοχος του έργου είναι το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με εταίρους:  

1. Τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών (ΔΕΒ Σερρών), 

2. Την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.),  
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3. Τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης.  

Συμμετέχουν επίσης στην υλοποίηση του έργου:  

4. Ο Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ.  

5. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερα έτη, από τον Σεπτεμβρίου 2003 έως τον Αύγουστο του 

2007.  

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 
 
Το έργο υλοποιείται μέσα από ένα σύνολο δράσεων οι οποίες αποσκοπούν: 

Α. Στην ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των  υδατικών πόρων, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και των αγρο-οικοσυστημάτων της λεκάνης του Στρυμόνα, 

Β. Στην επεξεργασία και τον σχεδιασμό διαχειριστικών προτάσεων για τη μείωση των 

επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους και τα οικοσυστήματά τους, από την υφιστάμενη 

διαχείριση των αγρο-οικοσυστημάτων, και 

Γ. Στη διάδοση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του έργου, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται οι 

ακόλουθες ενότητες δράσεων: 

 

Α. Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 
  
1η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Δράση 1.1 Εγκατάσταση του συστήματος υδρολογικής προσομοίωσης MIKE SHE / MIKE 

11. 

Δράση 1.2  Ρύθμιση του συστήματος υδρολογικής προσομοίωσης MIKE SHE / MIKE 11 

και εκτίμηση των επιπτώσεων από την άσκηση της γεωργίας στους υδατικούς 

πόρους της λεκάνης του Στρυμόνα. 

 

2η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Δράση 2.1 Ανάλυση και ερμηνεία δορυφορικών εικόνων για τον προσδιορισμό της 

ετήσιας σύνθεσης των καλλιεργειών. 
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Δράση 2.2 Εφαρμογή του συστήματος SHYLOC για την εκτίμηση του βάθους του νερού 

μέσα στις αρδευτικές διώρυγες. 

Δράση 2.3 Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων 

του υδατικού ισοζυγίου. 

 
3η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Δράση 3.1 Στατιστική έρευνα για την καταγραφή των καλλιεργητικών πρακτικών στη 

λεκάνη του Στρυμόνα, με τη χρήση της λογιστικής μεθόδου. 

Δράση 3.2 Οικονομοτεχνική ανάλυση των καλλιεργητικών πρακτικών στη λεκάνη του 

Στρυμόνα. 

Δράση 3.3 Ανάλυση της περιβαλλοντικής πολιτικής στη λεκάνη του Στρυμόνα. 

 

Β. Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διερεύνηση και τον σχεδιασμό βέλτιστων 

διαχειριστικών προτάσεων. 

  

4η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Δράση 4.1 Εκπόνηση βέλτιστων διαχειριστικών σχεδίων της γεωργικής παραγωγής στη 

λεκάνη του Στρυμόνα. 

Δράση 4.2 Εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των προτεινόμενων 

διαχειριστικών σχεδίων. 

 
Γ. Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. 
 
5η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Δράση 5.1 Εγκατάσταση της διαχειριστικής αρχής του έργου. 

Δράση 5.2 Σύνταξη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων προόδου του 

έργου. 

 
Δ. Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διάδοση της μεθοδολογικής προσέγγισης και των 

αποτελεσμάτων. 
 
6η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Δράση 6.1 Ενέργειες για τη διάδοση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 
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10:50-11:10    Βέλτιστα σχέδια αναδιάταξης των αγρο-οικοσυστημάτων στη λεκάνη 
του Στρυμόνα, Α. Ψυχουδάκης, ΑΠΘ 

 

Η οργάνωση της έρευνας είχε ως ακολούθως. Αρχικά διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 

σκοπό τη  συλλογή τεχνικοοικονομικών δεδομένων (δείκτες  εισροών-εκροών). Πρόκειται 

για δείκτες που δε διατίθενται από δευτερογενείς πηγές δεδομένων, οπότε η συλλογή πρέπει 

να πραγματοποιείται άμεσα από τις πρωτογενείς πηγές που είναι οι γεωργοί. Την εργασία 

αυτή ανέλαβαν οι γεωπόνοι της Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) στους οποίους 

παρασχέθηκαν κατευθύνσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Η δειγματοληψία 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς και συλλέχθηκαν 251 ερωτηματολόγια από αντίστοιχες 

εκμεταλλεύσεις. Το έτος 2004 συλλέχθηκαν 80 ερωτηματολόγια, το 2005 101 

ερωτηματολόγια και το 2006 70 ερωτηματολόγια. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν κύριοι 

κλάδοι παραγωγής της περιοχής και οι επικρατέστερες γεωργικές πρακτικές που ακολουθούν 

οι γεωργοί στον νομό Σερρών.    

 
Για την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν συνεχείς έλεγχοι, για 

την πληρότητα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, για μη αληθοφανή στοιχεία και με τη 

συμβολή ειδικών, έλεγχος της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. 

 
Η μέθοδος της λογιστικής παρακολούθησης δείγματος εκμεταλλεύσεων είναι μια από τις 

καλύτερες μεθόδους που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και οδηγεί στον υπολογισμό αρκετά 

αξιόπιστων δεικτών. 

 
Όσον αφορά τη διάρθρωση του ερωτηματολογίου, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να 

καταγράφονται στοιχεία που αφορούν: 

• το σχέδιο παραγωγής της εκμετάλλευσης, 

• τη διαθέσιμη εργασία, 

• την απογραφή των γεωργικών εκτάσεων, 

• την απογραφή του σταθερού κεφαλαίου (μηχανήματα, γεωργικές κατασκευές, έγγειες 

βελτιώσεις), 

• την απογραφή του φυτικού κεφαλαίου, και  

• τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα των κλάδων της παραγωγής που αφορούν, τις 

απαιτήσεις σε εργασία, το είδος τις ποσότητες και δαπάνες αναλώσιμων (σπόροι, 

λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.), τη μηχανική εργασία είτε του ιδίου είτε ενοικιαζόμενη, 

την ενέργεια που καταναλώνει σε καύσιμα και ρεύμα, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί 
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και το χρόνο που ξοδεύει για την άρδευση, τα αρδευτικά τέλη και τέλος τις αποδόσεις 

των καλλιεργειών, τις τιμές των προϊόντων και τις επιδοτήσεις για κάθε καλλιέργεια. 

 
Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιείται η μεθοδολογία του Προγραμματισμού 

Πολλαπλών Στόχων. Σκοπός της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας είναι η διαμόρφωση 

εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της γεωργίας στην περιοχή. Δηλαδή σενάρια 

αναδιάταξης των καλλιεργειών που θεωρούνται πραγματοποιήσιμα και προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες του νομού Σερρών και των περιοχών που ορίζονται από τα αρδευτικά δίκτυα. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται αξιολόγηση των σεναρίων ως προς τις πιέσεις που ασκούν στο 

οικοσύστημα και ως προς τις επιδράσεις τους στο γεωργικό εισόδημα. Η κατάρτιση του 

υποδείγματος περιλαμβάνει κάθε αρδευτικό δίκτυο χωριστά αλλά και την περιοχή ως σύνολο, 

έτσι ώστε να εξάγονται συμπερασμάτων για γενικότερες αλλά και στοχευόμενες 

παρεμβάσεις. 

 
Στα δεδομένα που αφορούν, τους τεχνικοοικονομικούς δείκτες που προκύπτουν από τα 

στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας των τριών ετών, τις απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία, 

λιπάσματα, φυτο-προστατευτικές ουσίες και νερό καθώς και το ακαθάριστο κέρδος των 

κλάδων παραγωγής, προστέθηκε και ένα σύνολο από περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί 

αναφέρονται στην έκταση της αρδευόμενης και μη αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης, 

στα διοικητικά όρια κάθε ΤΟΕΒ, στους περιορισμούς του διαθέσιμου μεταβλητού κεφαλαίου, 

στην ποσότητα νερού για άρδευση και στις μέγιστες ποσότητες λιπασμάτων που μπορούν να 

απορροφηθούν από το οικοσύστημα.      

 
Από τα δεδομένα και τους περιορισμούς δημιουργούνται οι αντικειμενικές συναρτήσεις τις 

οποίες και πρέπει να βελτιστοποιηθούν: 

• η μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους, 

• η ελαχιστοποίηση του χρησιμοποιούμενου νερού, 

• η ελαχιστοποίηση των λιπασμάτων σε μονάδες αζώτου, 

• η ελαχιστοποίηση των φυτο-προστατευτικών ουσιών σε χρηματική αξία. 

 
Με την επίλυση του ανωτέρου προβλήματος βελτιστοποίησης των αντικειμενικών 

συναρτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς έχουν ως αποτέλεσμα τα εξής: 

α) άριστα σχέδια παραγωγής για την περιοχή και συνολικά για όλη την περιοχή αλλά και για 

κάθε αρδευτικό δίκτυο ξεχωριστά. Τα άριστα αυτά αποτελέσματα αφορούν αρχικά, το είδος 

και την έκταση των καλλιεργειών, την επιθυμητή κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των 
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καλλιεργειών και την υποκατάσταση απαιτητικών σε αγροχημικές εισροές καλλιεργειών από 

άλλες με μικρότερες απαιτήσεις, 

β) τον υπολογισμό των χρησιμοποιούμενων εισροών, 

γ) τον υπολογισμό των απαιτούμενων μονάδων ανθρώπινης εργασίας, και 

δ) τον υπολογισμό της οριακής παραγωγικότητας για κάθε συντελεστή παραγωγής 

 
Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο πίνακας Pay-off Matrix, όπως ονομάζεται στη διεθνή 

οικονομική ορολογία. Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται οι βέλτιστες λύσεις κάθε 

αντικειμενικής συνάρτησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βελτιστοποίηση των υπολοίπων 

αντικειμενικών συναρτήσεων. Δηλαδή η ιδεατή λύση. 

 
Πίνακας 1. Pay-off Matrix 

Λύσεις 
Aκαθάριστο Kέρδος

(εκ.€) 
Λιπάσματα
(εκ. μον. Ν)

Φάρμακα 
(εκ.€) 

Νερό 
(εκ. κ.μ.) 

AK  67.58 6.00 12.72 448.04 

Λιπάσματα 47.32 4.05 12.21 431.70 

Φάρμακα 38.20 10.87 5.18 430.65 

Νερό 33.77 13.02 10.64 374.25 
 
Όμως για την επίτευξη ρεαλιστικών λύσεων καταφεύγουμε στον συμβιβαστικό 

προγραμματισμό από τον οποίο λαμβάνουμε πάρα πολλές λύσεις, οι οποίες συμβιβάζουν το 

αποτέλεσμα των αντικειμενικών συναρτήσεων που εμφανίζουν αντιστρόφως ανάλογα 

αποτελέσματα βελτιστοποίησης. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα.   



Πίνακας 2. Διαχειριστικές λύσεις αναδιάταξης καλλιεργειών  

 Α/Α 
Ακαθάριστο 
Κέρδος 
 (εκ.€) 

Νερό  
(10 
εκ.m3) 

Λιπ/τα 
(εκ.μν.Ν) 

Φάρμακα 
(εκ.€) Βαμβάκι Μηδική Αρ/τος Ρύζι Τεύτλα Καπνός Βιομ. 

Τομάτα 
Σιτάρι  
(ξ) 

Σιτάρι  
(π) 

1. 33,8 37,4 13,0 10,6 0,2 0,0 416,4 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
2. 37,5 37,5 12,1 10,8 58,7 0,0 357,9 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
3. 39,5 37,5 11,2 11,2 99,3 0,0 317,3 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
4. 40,5 37,6 10,4 11,7 147,2 0,0 269,4 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
5. 42,2 37,7 8,6 12,5 245,6 0,0 171,1 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
6. 43,6 40,2 9,4 5,5 87,8 142,2 264,9 17,1 0,0 0,3 0,0 4,0 56,5 
7. 44,6 37,8 7,8 12,7 284,9 0,0 131,7 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
8. 45,4 37,9 7,7 12,7 290,3 2,7 123,6 17,1 0,0 21,3 56,9 4,0 56,9 
9. 47,3 40,1 4,0 12,2 400,5 117,9 0,0 20,2 2,2 21,0 0,0 4,0 7,1 
10. 48,7 40,3 4,1 12,2 392,8 125,6 0,0 20,2 2,2 21,0 3,0 4,0 4,1 
11. 50,2 40,8 4,1 11,4 392,8 133,1 0,0 20,2 2,2 17,6 3,0 4,0 0,0 
12. 51,3 40,6 9,1 6,4 103,2 142,2 243,0 17,1 15,0 0,3 14,0 4,0 33,9 
13. 52,7 39,4 6,9 12,7 267,0 49,5 77,9 17,1 22,5 21,3 56,9 4,0 56,6 
14. 54,1 39,7 7,2 12,7 251,1 53,3 88,1 17,1 31,1 21,0 56,9 4,0 50,2 
15. 55,4 40,4 8,4 7,2 131,1 142,2 204,0 17,1 15,0 0,3 29,0 4,0 30,1 
16. 56,8 40,4 4,3 11,3 374,1 139,5 0,0 17,1 2,2 12,8 23,2 4,0 0,0 
17. 58,3 40,2 8,6 8,0 117,3 142,2 203,9 17,1 15,0 0,3 49,0 4,0 24,0 
18. 59,7 40,4 4,5 12,1 340,6 139,5 0,0 17,1 20,7 12,8 38,1 4,0 0,0 
19. 60,8 40,8 8,1 8,7 122,4 142,2 173,7 17,1 50,1 0,3 49,0 4,0 14,0 
20. 62,1 42,3 5,9 12,7 221,9 134,6 39,2 17,1 43,9 21,3 56,9 4,0 33,9 
21. 63,4 41,4 8,1 9,7 114,1 142,2 164,3 17,1 78,9 0,3 52,0 4,0 0,0 
22. 64,8 43,3 6,0 12,7 187,6 142,2 36,8 17,1 85,6 16,6 56,9 4,0 26,0 
23. 66,1 43,9 6,1 12,7 198,7 142,2 36,8 17,1 95,0 11,2 56,9 4,0 10,9 
24. 67,6 42,1 6,0 12,2 194,5 142,2 32,4 17,1 125,4 0,3 56,9 4,0 0,0 
L1 56,7 42,2 5,8 9,4 273,5 124,7 44,9 17,1 0,0 0,3 51,3 4,0 56,9 
L∞ 40,0 43,5 5,3 11,3 435,6 36,6 23,1 34,2 0,0 4,1 6,1 4,0 29,0 
 



11:10-11:30      Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μέτρησης της παροχής στις εκβολές 
του Στρυμόνα , Σ. Βουγιούκας, ΑΠΘ 

 
Στόχος του έργου «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές 

του Στρυμόνα» ήταν η σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός καινοτόμου αυτόματου 

συστήματος καθημερινής μέτρησης της παροχής νερού στις εκβολές του ποταμού 

Στρυμόνα. Επίσης, τμήμα του έργου αποτελούσε η λήψη υδρολογικών μετρήσεων για την 

επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του συστήματος καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή 

ψηφιακών φίλτρων για την επεξεργασία των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.  

 
Το σύστημα είναι καινοτόμο, διότι συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής στους τομείς της 

μέτρησης της χωρικής κατανομής της ταχύτητας του νερού και του βάθους νερού εντός 

ποταμού, της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, της μηχατρονικής κίνησης, των 

τηλεπικοινωνιών και τηλε-ελέγχου, καθώς και τεχνολογία λογισμικού πραγματικού 

χρόνου. 

 
Το έργο ανατέθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μέσω του Ελληνικού 

Κέντρου  Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ - ΕΚΒΥ) στον Επίκουρο Καθηγητή του Τομέα 

Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής της Γεωπονικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., κ. Σταύρο Βουγιούκα ο οποίος είναι ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος, με Αναπληρωτή 

Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ίδιου Τομέα, κ. Δημήτριο Παπαμιχαήλ.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
Στόχος της δράσης αυτής είναι η διεξαγωγή εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας σε έντυπες 

και ηλεκτρονικές πηγές για τη συγκριτική μελέτη όλων των διαφορετικών τεχνολογιών 

μέτρησης ταχύτητας και μέτρησης προφίλ βάθους νερού σε διατομή ανοιχτού φυσικού 

αγωγού, καθώς και υπολογιστικών μοντέλων παροχής νερού βάσει μετρήσεων ταχυτήτων 

και βαθών. 

Κατανεμημένη Μέτρηση Ταχύτητας Νερού  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι εκείνοι οι αισθητήρες οι οποίοι μετρούν την ταχύτητα 

ροής νερού σε περισσότερα του ενός σημείου ταυτόχρονα.  

Οπτικοί Αισθητήρες  

Η μέθοδος αυτή απαιτεί διασπορά κατάλληλων ουσιών/σωματιδίων (tracers) τα οποία είναι 

ευδιάκριτα στην επιφάνεια του νερού. Η ταχύτητα των σωματιδίων μετριέται μέσω 
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ψηφιακής κάμερας και ειδικών αλγορίθμων επεξεργασίας διαδοχικών εικόνων (Particle 

Image Velocimetry – PIV). Η τεχνολογία αυτή περιορίζεται σε μέτρηση επιφανειακής 

ταχύτητας, ενώ βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. 

Ακουστικοί-Doppler Αισθητήρες 
Στη μέθοδο αυτή ένας υπερηχητικός μετατροπέας (transducer) ο οποίος βρίσκεται μέσα 

στο νερό παράγει ένα σύντομο παλμό γνωστής συχνότητας ο οποίος διαδίδεται κατά μήκος 

της ακουστικής δέσμης. Ο εξερχόμενος παλμός ανακλάται προς όλες τις κατευθύνσεις από 

τα σωματίδια που αιωρούνται στο νερό. Ένα μέρος από την ανακλώμενη ενέργεια 

επιστρέφει πίσω- κατά μήκος της δέσμης διάδοσης του παλμού – στον μετατροπέα. Το 

επιστρέφων σήμα έχει υποστεί μετατόπιση συχνότητας ανάλογη της ταχύτητας των 

σωματιδίων που προκαλούν την ανάκλαση. Αυτή η αλλαγή συχνότητας (μετατόπιση 

Doppler), όπως μετριέται, είναι ανάλογη προς την προβολή της ταχύτητας του νερού επάνω 

στον άξονα διάδοσης της ακουστικής δέσμης.  

 
Επιπλέον της μεταβολής συχνότητας μετριέται και ο χρόνος που «ταξιδεύει» το σήμα. Για 

σημειακή μέτρηση σε επιθυμητή απόσταση το σύστημα επεξεργάζεται μόνον το σήμα που 

επιστρέφει συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση αυτή. 

Φυσικά ο όρος «σημειακή» είναι καταχρηστικός, μια και αυτό που επιστρέφει ο 

αισθητήρας είναι η μέση ταχύτητα ενός μικρού όγκου νερού (κελιού). 

Εάν γίνει επεξεργασία των επιστρεφόμενων σημάτων εντός ενός χρονικού παραθύρου  

είναι δυνατός ο υπολογισμός της κατανομής (προφίλ) της ταχύτητας κατά μήκος της 

διαδρομής του σήματος (Acoustic Doppler Current Profiler – ADCP). Προκειμένου να 

μετρηθεί η συνιστώσα της ταχύτητας του νερού κάθετα στη δέσμη χρησιμοποιούνται στην 

πράξη 2 δέσμες υπό (μικρή) γωνία μεταξύ τους. Ανάλογα με τον αριθμό υπερηχητικών 

δεσμών που χρησιμοποιούνται είναι δυνατός ο υπολογισμός του τρισδιάστατου 

διανύσματος ταχύτητας (3 δέσμες) ή δισδιάστατου (2 δέσμες).  

 
Τυπικές συχνότητες σήματος είναι από 300 έως 1200 KHz, ενώ το σφάλμα είναι της τάξης 

του ±0,5%. Είναι δυνατή η μέτρηση ταχυτήτων από 0 έως ±6 m/s με διακριτική ανάλυση 

μέτρησης (resolution) 0,1 cm/s. Η ελάχιστη και μέγιστη απόσταση μέτρησης εξαρτάται από 

το μήκος κύματος της δέσμης και κυμαίνεται από 1 m για την ελάχιστη (υψηλής 

συχνότητας αισθητήρας) έως και 300 m για τη μέγιστη (χαμηλής συχνότητας αισθητήρας).  
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ADCP Κάθετης Δέσμης 

Η μέτρηση γίνεται από σκάφος επιφανείας και μετριέται η κατανομή ταχύτητας από την 

επιφάνεια έως τον πυθμένα. Εάν το σκάφος διασχίσει το ποτάμι είναι δυνατή η μέτρηση 

της κατανομής της ταχύτητας σε μία ολόκληρη διατομή του ποταμού. Η ταυτόχρονη χρήση 

GPS καθιστά δυνατό τον υπολογισμό παροχής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

μέτρησης. 

 
ADCP Οριζόντιας Δέσμης 

Ο αισθητήρας τοποθετείται μόνιμα στα πλάγια της κοίτης και με 2 δέσμες μετράει την 

οριζόντια κατανομή ταχύτητας σε συγκεκριμένο βάθος. Στην πραγματικότητα κάθε δέσμη 

μετράει τη συνιστώσα της ταχύτητας κατά μήκος της δέσμης. Επειδή όμως οι δέσμες είναι 

υπό γωνία είναι δυνατός ο υπολογισμός της δισδιάστατης ταχύτητας. 

 
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η οριζόντια δέσμη που εκπέμπει ο αισθητήρας. Στην 

πραγματικότητα η δέσμη είναι ένας στερεός κώνος με πολύ μικρό άνοιγμα γωνίας (τυπικές 

τιμές 1-3 μοίρες).  

 

Σχήμα 1. Οριζόντια δέσμη που εκπέμπει ο αισθητήρας 
 
Ακόμη και η μικρή αυτή γωνία έχει σαν αποτέλεσμα τα κελιά που βρίσκονται μακριά από 

την κεφαλή εκπομπής να είναι μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται κοντά της. Για 

παράδειγμα, με γωνία κώνου 1,5 μοίρες, στα 40 μέτρα απόσταση το αντίστοιχο κελί έχει 

ύψος 1 μέτρο και η ταχύτητα που μετρά ο αισθητήρας είναι η μέση ταχύτητα του κελιού. 

 

Μέτρηση Βάθους 

Υπερηχητικοί Αισθητήρες 
Η μέτρηση βάθους στηρίζεται στη μέτρηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ αποστολής 

ενός υπερηχητικού παλμού από την επιφάνεια του νερού κάθετα στον πυθμένα και της 

λήψης της αντανάκλασης του παλμού. Η μέθοδος μετράει το βάθος σε ένα σημείο και 

συνεπώς απαιτεί σάρωση του ποταμού προκειμένου να μετρήσει τη συνολική διατομή. Η 

τεχνολογία των αισθητήρων αυτών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και το κόστος τους όχι 



 
 
ΕΡΓΟ LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

15

ιδιαίτερα υψηλό. Η διακριτική ανάλυση των αισθητήρων αυτών είναι της τάξης του 1cm ή 

μικρότερη, ενώ η ακρίβεια τουλάχιστον 0,5%. 

Μικροκυματικοί- Radar Αισθητήρες 

Σε αυτή την μέθοδο μέτρησης βάθους ένα σύστημα κινητού Radar που φέρει πομπό 

ευρείας δέσμης και κεραία εκπέμπει και συλλέγει σήματα σχετικά χαμηλής συχνότητας της 

τάξης των 100MHz. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού παλμού εξαρτάται από 

την διηλεκτρική σταθερά του μέσου στο οποίο διαδίδεται. Στον πυθμένα το 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα περνάει από το νερό στο έδαφος, το οποίο και διεισδύει ελαφρώς 

(Ground Penetrating Radar – GPR). Τα δύο διαφορετικά υλικά σχηματίζουν ένα οριακό 

στρώμα η απόσταση του οποίου μπορεί να εντοπιστεί μέσω κατάλληλης επεξεργασίας 

σήματος. Το παραπάνω Radar δημιουργεί υψηλής ανάλυσης προφίλ του πυθμένα 

μετρώντας το χρόνο ενός ηλεκτρομαγνητικού παλμού μεταξύ του πομπού, του 

ανακλαστικού ορίου και του δέκτη. Η συγκεκριμένη μέθοδος βρίσκεται ακόμη σε 

πειραματικό στάδιο ενώ το κόστος της είναι προς το παρόν απαγορευτικό. 

 

Μέτρηση Παροχής 

Ανάλογα με τις δυνατότητες μετρήσεων που υφίστανται, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 

τρόποι υπολογισμού της παροχής. 

 

Υπολογισμός της παροχής με την εξίσωση συνέχειας 

Στην περίπτωση αυτή η ολική παροχή του ρεύματος υπολογίζεται με την εξίσωση 

συνέχειας  (Παπαμιχαήλ 2004): 

i
i1i

n

1i
ii

n

1i
i b

2
yy

vAvQ
+

== −

==
∑∑  

όπου: Q είναι η ολική παροχή σε m3/sec, vi είναι η μέση ταχύτητα ροής σε m/sec, σε κάθε 

διατομή i, που έχει πλάτος bi και βάθη ροής yi-1 και yi στα άκρα της, σε m. 

Η μέση ταχύτητα ροής εκτιμάται από σημειακή μέτρηση με μυλίσκο σε κατάλληλα σημεία 

της υδάτινης διατομής. Ο επικρατέστερος σήμερα τρόπος είναι αυτός με τον οποίο 

υπολογίζονται η μέση ταχύτητα σαν το ημιάθροισμα των ταχυτήτων που μετρούνται σε 

βάθη που αντιστοιχούν στο 0,2 και 0,8 του ολικού, ταυτόχρονα δε προσδιορίζεται και το 

πλάτος της διατομής στην οποία αντιστοιχεί η υπολογισθείσα ταχύτητα. Ακολουθεί σε 
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συχνότητα η μέτρηση της ταχύτητας στο 0,6 του ολικού βάθος. Η παροχή που υπολογίζεται 

με τους δύο αυτούς τρόπους, εφόσον οι μετρήσεις γίνουν με όλη την απαιτούμενη 

προσοχή, παρουσιάζουν μέσο σφάλμα μέτρησης που δεν ξεπερνά το ± 5%. Τέλος, για 

υπολογισμούς που δεν απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιείται η επιφανειακή ταχύτητα 

ροής που μπορεί να βρεθεί μετρώντας το χρόνο που χρειάζεται ένα πλωτό αντικείμενο, για 

να διανύσει μια γνωστή απόσταση κατά μήκος της κοίτης του ρεύματος. Κατά προσέγγιση 

η μέση ταχύτητα ροής θα αντιστοιχεί στο 0,85 της επιφανειακής. 

 

Υπολογισμός Παροχής με Μετρήσεις ADCP 

Θεωρητικά, ο ακριβής υπολογισμός της παροχής νερού Q (m3/s) απαιτεί τη γνώση της 

γεωμετρίας μίας τομής (φέτας) A (m2) του ποταμού και τη συνεχή κατανομή σε ολόκληρη 

την επιφάνεια της τομής της συνιστώσας της ταχύτητας του νερού Vx(y,z) (m/s) που είναι 

κάθετη στην τομή. Η συνεχής κατανομή μπορεί να προσεγγισθεί μέσω δειγματοληψίας σε 

πεπερασμένο αριθμό σημείων τα οποία  δημιουργούν ένα «πλέγμα». Στην ιδανική 

περίπτωση το πλέγμα αυτό είναι ομοιόμορφο, καλύπτει όλη την τομή και στο κελί (i,j) η 

ταχύτητα Vij που μετράται  είναι η μέση ταχύτητα του κελιού. Αν το εμβαδόν του κελιού 

(i,j) είναι Aij, η εκτίμηση της συνολικής παροχής δίνεται από το  

 

ij ij
i j

Q V= A∑∑ . 

Ο υπολογισμός παροχής βάση μέτρησης της κατανεμημένης ταχύτητας είναι εφικτός με 

αισθητήρες ADCP κάθετης δέσμης  με μεγάλη ακρίβεια (Morlock 1996, Simpson 2001, 

Mueller 2003). 

 
Όταν δεν είναι εφικτή η κατανεμημένη μέτρηση ταχύτητας σε πλέγμα, μετριέται μία μόνον 

γραμμή του πλέγματος και στη συνέχεια ο υπολογισμός παροχής γίνεται με χρήση της 

μεθόδου “index velocity method” (Rantz et. al. 1982, Gain 1995). Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή από τις μετρήσεις ταχύτητας γραμμής υπολογίζεται μία μέση ταχύτητα ADCPV και από 

αυτή υπολογίζεται μία μέση ταχύτητα AV για ολόκληρη τη διατομή Α, μέσω μίας σχέσης 

( ,A ADCPV f V H= ) , όπου Η είναι η στάθμη. Αυτή η σχέση f() υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: 

ταυτόχρονα με τη μέτρηση με το ADCP γίνεται μέτρηση-εκτίμηση της στάθμης H και της 

πραγματικής παροχής Q με άλλες μεθόδους (π.χ. συσχέτιση στάθμης-διατομής-παροχής, 

μέτρηση με ADCP κάθετης δέσμης). Αυτή η παροχή Q ισούται με AQ AV= και διαιρώντας 



 
 
ΕΡΓΟ LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

17

την παροχή με τη διατομή υπολογίζεται η μέση ταχύτητα διατομής. Έτσι έχουμε και τις 

δύο ταχύτητες ,A ADCPV V  και εκτελώντας τις μετρήσεις αυτές για διαφορετικές στάθμες και 

παροχές βρίσκουμε τη σχέση που τις συνδέει (regression analysis). Η σχέση αυτή μπορεί 

να είναι γραμμική ή πιο περίπλοκη, ειδικά σε περιπτώσεις ποταμών με ευρέως 

κυμαινόμενη στάθμη, τυρβώδη ροή και επιστροφές νερού (backflow).  

Υπολογισμός Παροχής με Καμπύλες Στάθμης - Παροχής 

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας ο υπολογισμός της παροχής γίνεται με τη 

μέθοδο της μέτρησης στάθμης (stage) και υπολογισμού της παροχής μέσω μίας σχέσης που 

συνδέει παροχή-στάθμη (stage-discharge rating) (Παπαμιχαήλ, 2004).  Η μέτρηση της 

στάθμης του υδατορεύματος με σταθμήμετρα ή σταθμηγράφους είναι μια σχετικά απλή 

διαδικασία. Απαιτείται δηλαδή μια σχέση που να δίνει την παροχή από τη μετρούμενη 

στάθμη του υδατορεύματος. Η σχέση αυτή δίνεται από τις καμπύλες στάθμης-παροχής και 

μπορεί να είναι απλή ή όχι. Αυτό εξαρτάται από το τμήμα ελέγχου ή διατομή ελέγχου 

(control) του ρεύματος. Με τον όρο αυτό ονομάζουμε μια διακεκριμένη διατομή του 

ρεύματος ή ένα τμήμα της διαδρομής του, στην περιοχή μέτρησης της στάθμης, που 

χαρακτηρίζεται από ένα ορισμένο συνδυασμό σχήματος, κλίσης, διατομής και τραχύτητας. 

Μπορεί να είναι μόνιμο όταν οι προηγούμενες παράμετροι είναι σταθερές ή μη μόνιμο. 

Όταν στο τμήμα ελέγχου: 1) υπάρχουν σταθερές συνθήκες ροής και 2) δε δημιουργείται 

υπερύψωση της στάθμης, λόγω στένωσης της κοίτης κατάντη ή συμβολής του 

θεωρουμένου ρεύματος με άλλο ρεύμα κατάντη του σταθμού μετρήσεων, η παροχή 

εξαρτάται μόνο από τη στάθμη και η σχέση στάθμης-παροχής είναι απλή και μονοσήμαντη. 

Όταν όμως οι προηγούμενες δύο συνθήκες δεν εξασφαλίζονται, η παροχή εξαρτάται και 

από την κλίση της γραμμής ενέργειας που αποτελεί έτσι μια τρίτη μεταβλητή. Έτσι για την 

ίδια ένδειξη του σταθμήμετρου υπάρχουν δύο διαφορετικές παροχές Q1 και Q2. Η παροχή 

Q1 αντιστοιχεί σε κανονικές συνθήκες ροής, ενώ η παροχή Q2 σε συνθήκες υπερύψωσης 

της στάθμης λόγω κάποιου εμποδίου κατάντη του σημείου μέτρησης της στάθμης Α. 

Αν και η πρώτη εντύπωση είναι ότι απλή, μονοσήμαντη σχέση στάθμης-παροχής δε μπορεί 

να υπάρχει στην πραγματικότητα, με κατάλληλη εκλογή του υδρομετρικού σταθμού και 

του τμήματος ελέγχου τα σφάλματα κατά τον υπολογισμό της παροχής από μια απλή σχέση 

στάθμης-παροχής είναι τόσο μικρά που μπορούν να αγνοούνται.  

Όταν η κλίση της γραμμής ενέργειας, στην περιοχή του υδρομετρικού σταθμού είναι 

πάντοτε η ίδια, για την ίδια στάθμη, τότε η σχέση στάθμης-παροχής προσδιορίζεται 
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πειραματικά με μετρήσεις της στάθμης και της παροχής στον υδρομετρικό σταθμό και είναι 

συνήθως εκθετική. Η καμπύλη στάθμης–παροχής μπορεί να παρουσιάζει πολυπλοκότερο 

σχήμα όταν η διατομή είναι σύνθετη και όταν υπάρχει μεταβολή του τμήματος ελέγχου 

μεταξύ χαμηλών και υψηλών παροχών. Ακόμη και σε μια καλά προσδιορισμένη σχέση 

στάθμης-παροχής κάτω από συνθήκες μόνιμης διατομής ελέγχου επιβάλλεται να γίνονται 

περιοδικές μετρήσεις και επαληθεύσεις της καμπύλης, λόγω δυνατών προσχώσεων ή 

διαβρώσεων της διατομής. Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να 

επαναλαμβάνεται πολύ περισσότερο κάτω από συνθήκες μη μόνιμης διατομής ελέγχου. 

Η εκθετική σχέση που περιγράφει την καμπύλη στάθμης–παροχής είναι της μορφής:  
baHQ =  

όπου: Q = παροχή σε m3/sec που αντιστοιχεί σε στάθμη Η, Η = ύψος της στάθμης σε m και 

a, b είναι σταθερές. 

Στην περίπτωση που η παροχή δεν είναι μηδενική, όταν Η = 0, η προηγούμενη σχέση 

πρέπει να συμπεριλάβει και τον όρο Η0 που αντιστοιχεί στο ύψος στάθμης, όπου η παροχή 

είναι μηδενική, οπότε παίρνει τη μορφή: 

( )b0HHaQ −=  

Ο υπολογισμός του Η0 μπορεί να γίνει με δοκιμές. Σχεδιάζεται δηλαδή σε λογαριθμικό 

χαρτί η διαφορά Η-Η0, σε σχέση με την παροχή Q. Η τιμή του Η0, που δίνει ευθεία γραμμή 

είναι η επιθυμητή τιμή.  

Από τα ζεύγη τιμών (Q,Η) και γνωρίζοντας το Η0 υπολογίζονται οι σταθερές a και b, με 

κάποια μέθοδο από τις γνωστές μεθόδους βέλτιστης προσαρμογής (best fitting analysis). 

Τέτοια είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων καθώς επίσης και μέθοδοι μη 

γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων λόγω μη γραμμικότητας της εξίσωσης (4). 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Στη δράση αυτή περιγράφονται οι βέλτιστες τεχνολογικά λύσεις, οι οποίες ικανοποιούν 

όλους τους φυσικούς, τεχνικούς, λειτουργικούς και οικονομικούς περιορισμούς του Έργου 

καθώς επίσης και ο χρονοπρογραμματισμός του έργου. 
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Μελέτη Σημείου Μέτρησης 

Το σημείο μέτρησης που υποδείχθηκε από την Δ.Ε.Β. βρίσκεται σε συντεταγμένες 

(Longitude:484983, Latitude:4518336; EGSA) πλησίον του οικίσκου "Αντλιοστάσιο 

Εμπλουτισμού, Δήμος Ορφανού". Παρακάτω δίνονται φωτογραφίες της περιοχής. 

 
Έγινε διερεύνηση δυνατότητας μέτρησης σε άλλα τρία σημεία κατάντι του σημείου αυτού. 

Το πρώτο σημείο ήταν στην καινούργια γέφυρα του Στρυμόνα κοντά στη θάλασσα 

(αριστερή φωτογραφία) όπου η υπάρχουσα δομική και ηλεκτρολογική υποδομή ευνοούν 

την τοποθέτηση του συστήματος. Όμως, σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις της ΔΕΒ η 

ροή του νερού είναι ιδιαίτερα στροβιλώδης με πολύ έντονη και δυναμική κυκλοφορία 

θαλασσινού νερού με αποτέλεσμα οι υδρολογικές συνθήκες να μην προσφέρονται για 

ακριβείς μετρήσεις. Ένα δεύτερο σημείο ήταν η παλιά γέφυρα του Στρυμόνα στο λεοντάρι 

Αμφιπόλεως (δεξιά φωτογραφία). Εκεί το πρόβλημα ήταν η μη-ευνοϊκή διαμόρφωση της 

όχθης και του ποταμού με ύπαρξη μικρών νησίδων καθώς και η ύπαρξη των κολώνων 

στήριξης της γέφυρας οι οποίες θα δημιουργούσαν προβλήματα στην ροή.  

 
Τέλος, ένα τρίτο υποψήφιο σημείο ήταν στις εγκαταστάσεις ενός υπάρχοντος 

αντλιοστασίου περίπου 500 μέτρα κατάντι της αρχικά υποδειχθείσας θέσης. Αν και η 

δομική και ηλεκτρολογική υποδομή ήταν ευνοϊκές, το νερό στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 

ιδιαίτερα ρηχό από την όχθη μέχρι περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πλάτους του 

ποταμού, κάτι που καθιστά τις μετρήσεις με ADCP προβληματικές. 

 
Στη συνέχεια, αφού οριστικοποιήθηκε το σημείο εγκατάστασης (το αρχικό) έγινε στις 

6/12/2004 καταγραφή του βυθομετρικού προφίλ του ποταμού στην περιοχή μέτρησης με 

χρήση βαθμονομημένης βέργας καθώς και μέτρηση ταχυτήτων του νερού σε διάφορα βάθη 

με τη βοήθεια μυλίσκου. Παρακάτω δίνονται φωτογραφίες από την προσπάθεια αυτή. 

Το βυθομετρικό προφίλ δίνεται στο παρακάτω σχήμα (οι άξονες έχουν διαφορετική 

κλίμακα για λόγους παρουσίασης). Το πλάτος του ποταμού είναι περίπου 50 μέτρα, με το 

σημείο μηδέν να βρίσκεται σε απόσταση 23 μέτρων ευθεία από την άκρη του τσιμεντένιου 

καναλιού του υπάρχοντος αντλιοστασίου. Το μέγιστο βάθος βρέθηκε ίσο με 3,2 μέτρα 
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Η μέτρηση της παροχής έγινε με τη βοήθεια του εργαστηριακού μυλίσκου τύπου OSS-PC1 

No 90-09. Τα χαρακτηριστικά του μυλίσκου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 

ταχύτητας ροής είναι τα εξής: 

 
Προπέλλα 1, διαμέτρου 50 mm, No. 86-13 

Εάν n<1.59                      s/m0060.0n0699.0V +=  (5) 

Eάν 1.59≤n≤8.65               s/m0313.0n0539.0V +=  (6) 

Εάν n>8.65                      s/m0454.0n0523.0V +=  (7) 

 
Προπέλλα 3, διαμέτρου 50 mm, No. 86-13 

Εάν n<0.92                      s/m0078.0n2503.0V +=  (8) 

Εάν n>0.92                      s/m0012.0n2601.0V −=  (9) 

 
όπου: n είναι ο αριθμός των στροφών της προπέλλας ανά δευτερόλεπτο και V είναι η 

ταχύτητα του νερού σε m/s. 

 
Στη θέση μέτρησης, η υγρή διατομή χωρίστηκε σε επιμέρους μικρά τμήματα και 

υπολογίσθηκε η παροχή καθενός από αυτά. Μετρώντας τα βάθη ροής υπολογίσθηκε το 

εμβαδόν καθενός από τα παραπάνω τμήματα προσεγγίζοντάς τα γεωμετρικά με τραπέζια ή 
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τρίγωνα. Στη συνέχεια μετρήθηκε η μέση ταχύτητα ροής σε κάθε ένα από τα τμήματα αυτά 

με τη βοήθεια του μυλίσκου. Επομένως, με τη βοήθεια της εξίσωσης συνέχειας 

υπολογίσθηκε η παροχή κάθε τμήματος. Το άθροισμα των παροχών των τμημάτων αυτών 

είναι η ολική παροχή του υδατορεύματος. Στην περίπτωση της υδρομέτρησης του 

Στρυμόνα της 6/12/2004 η παροχή βρέθηκε ίση με 36.8 m3/sec.  

 

Επιλογή Τεχνολογιών Μετρήσεων 

Η μέτρηση της κατανομής της ταχύτητας μέσω ενός «πλέγματος» και ταυτόχρονα του 

προφίλ βάθους και συνεπώς της παροχής είναι δυνατή – και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια - 

με τη χρήση αισθητήρων μέτρησης κατανεμημένης ταχύτητας και συγκεκριμένα με ADCP 

κάθετης δέσμης. Όμως, οι προδιαγραφές του έργου απαιτούν την μόνιμη εγκατάσταση ενός 

συστήματος μέτρησης το οποίο παίρνει μετρήσεις καθημερινά, αυτόματα χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση. Συνεπώς η σάρωση του ποταμού με κάποιου είδους σκάφος το οποίο θα 

μεταφέρει ADCP κάθετης δέσμης δεν αποτελεί εφικτή λύση. 

Μία λύση θα ήταν η μόνιμη τοποθέτηση ενός ADCP στο πλαϊνό τοίχωμα της μίας όχθης 

και στη συνέχεια ο υπολογισμός παροχής να γίνεται με χρήση της μεθόδου “index velocity 

method”. Το πρόβλημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι η μέση ταχύτητα ADCPV που 

υπολογίζεται σε ένα μόνον βάθος δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική εκτίμηση της μέσης 

ταχύτητας ολόκληρης της διατομής AV , κάτι το οποίο μεταφράζεται σε σφάλματα 

εκτίμησης της παροχής τα οποία μπορούν να υπερβούν το 10% (Morlock et. al, 2002). 

 

Η πρόταση που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι η χρήση ενός ADCP οριζόντιας 

δέσμης το οποίο όμως μπορεί να κινηθεί αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε 

διαφορετικά βάθη (άξονας Y), ώστε να δημιουργεί έναν πίνακα-πλέγμα μετρήσεων 

ταχύτητας. Οι μετρήσεις ταχύτητας μπορούν να παίρνονται αυτόματα, σε καθημερινή 

βάση, ή όσο συχνά επιτρέπουν οι περιορισμοί στη διαθέσιμη ενέργεια του συστήματος. 

Κατάλληλο λογισμικό χρησιμοποιεί τις μετρήσεις σε όλα τα δυνατά βάθη προκειμένου να 

υπολογίσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική παροχή νερού. 

Επιπλέον, η μέτρηση του προφίλ βάθους (διατομή) στη συγκεκριμένη τοποθεσία μέτρησης 

μπορεί να γίνεται σε αραιά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε υπάρχει ένδειξη αλλαγής 

της κοίτης με αυτόματη επιφανειακή σάρωση του ποταμού με υπερηχητικό βυθόμετρο. Στη 

συνέχεια περιγράφεται με λεπτομέρεια το προτεινόμενο σύστημα. 
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Περιγραφή Συστήματος 

Το σύστημα μέτρησης  αποτελείται από τρία (3) επιμέρους υπο-συστήματα.  

 

Α) Ένα μόνιμα τοποθετημένο - υποβρύχιο - μηχατρονικό σύστημα μέτρησης της 

κατανεμημένης ταχύτητας και της στάθμης του νερού σε μία διατομή του ποταμού σε μία 

συγκεκριμένη θέση. 

Β) Ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του βάθους του ποταμού σε ολόκληρη τη διατομή του, 

στην ίδια θέση υδρολογικής μέτρησης με το σύστημα Α. 

Γ) Ένα σύστημα  υπολογισμού της παροχής του ποταμού βασισμένο στις μετρήσεις από τα 

συστήματα Α και Β και σε ένα επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται με λεπτομερώς τα παραπάνω υποσυστήματα. 

Σύστημα (Α) Μέτρησης Ταχύτητας και Στάθμης 

Το σύστημα βασίζεται στη χρήση ενός αισθητήρα υπερήχων, ο οποίος μέσω του 

φαινόμενου Doppler μετρά την ταχύτητα του νερού κατά μήκος της δέσμης υπερήχων, 

οριζόντια, κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ο αισθητήρας βρίσκεται τοποθετημένος σε 

μία κατάλληλη κατακόρυφη δοκό, μονίμως κάτω από την επιφάνεια του νερού και μπορεί 

να κινηθεί σε διαφορετικά βάθη (κατά μήκος της δοκού) μέσω ενός συστήματος κίνησης 

ελεγχόμενου από έναν μικροϋπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό. Οι μετρήσεις 

ταχύτητας και στάθμης λαμβάνονται αυτόματα τουλάχιστον μία φορά ημερησίως (ή πιο 

συχνά εάν είναι επιθυμητό και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια), ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα κατά βούληση κινήσεων και μετρήσεων είτε από τοπικό χειριστή, ή μέσω 

τηλε-ελέγχου (εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια). Οι μετρήσεις μεταδίδονται στον Η/Υ 

του συστήματος υπολογισμού παροχής (σύστημα Γ) μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

GSM. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κίνησης, μετάδοσης των μετρήσεων και 

διαχείρισης της ενέργειας  είναι ασφαλώς τοποθετημένο σε ειδικών προδιαγραφών κιβώτιο. 

Η ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος παρέχεται από ένα ηλιακό πάνελ κατάλληλης 

ισχύος το οποίο τοποθετηθεί στην οροφή του κιβωτίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι 

ορατό και εύκολα προσπελάσιμο. Σε περίπτωση όπου το ποτάμι είναι παγωμένο, η 

οποιαδήποτε κίνηση του αισθητήρα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα για λόγους 

ασφάλειας. 
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Υλικό:  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
 
Λογισμικό: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  
ΤΗΛΕ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

Σύστημα (Β) Βυθομέτρησης 

Το σύστημα βυθομέτρησης σε ολόκληρη τη διατομή του ποταμού  βασίζεται στη μηχανική 

επιφανειακή σάρωση ολόκληρου του πλάτους του ποταμού από ένα βυθόμετρο και στην 

αυτόματη καταγραφή του βάθους σε συγκεκριμένα – επαρκή σε αριθμό - σημεία 

δειγματοληψίας. Ο βυθομετρικός αισθητήρας  είναι τοποθετημένος σε μία μικρή ελαφριά 

πλωτή κατασκευή («σκάφος») το οποίο  είναι αναρτημένο από ένα συρματόσχοινο το 

οποίο διατρέχει το ποτάμι κατά πλάτος, στο συγκεκριμένο σημείο μέτρησης. Η κίνηση  

παράγεται μέσω τροχαλίας η οποία κινεί το συρματόσχοινο, στο οποίο είναι κρεμασμένο το 

σκάφος. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε φορητό σύστημα ψηφιακής καταγραφής, το οποίο 

μπορεί να συνδεθεί μέσω σειριακής θύρας επικοινωνίας με το σύστημα υπολογισμού 

παροχής (σύστημα Γ) προκειμένου να μεταφερθούν οι μετρήσεις στο σύστημα αυτό. Το 

σύστημα βυθομέτρησης είναι εγκατεστημένο μόνιμα στο ποτάμι. Για λόγους ασφάλειας 

όμως, ο αισθητήρας βυθομέτρησης και το καταγραφικό είναι μεταφερόμενα, σε κατάλληλη 

συσκευασία. Η βυθομέτρηση  απαιτεί έναν χειριστή, ο οποίος συνδέει το σκάφος στο 

συρματόσχοινο και ξεκινά την αυτόματη διαδικασία.    

 
Υλικό: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΛΩΤΟ-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ 
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Λογισμικό: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

Σύστημα (Γ) Υπολογισμού Παροχής 

Το σύστημα υπολογισμού παροχής  αποτελείται από έναν Η/Υ εφοδιασμένο με ένα 

ασύρματο μόντεμ (GSM) και κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας, επεξεργασίας και 

αρχειοθέτησης δεδομένων, το οποίο εκτελείται σε παραθυρικό περιβάλλον. Ο Η/Υ  

λαμβάνει καθημερινά τα δεδομένα ταχύτητας αυτόματα μέσω του δικτύου GSM από το 

σύστημα μέτρησης ταχύτητας (σύστημα Α). Επίσης, λαμβάνει από το καταγραφικό του 

συστήματος βυθομέτρησης το προφίλ βάθους του ποταμού στη συγκεκριμένη θέση 

μέτρησης των ταχυτήτων, κάθε φορά που νέες μετρήσεις είναι διαθέσιμες. Στη συνέχεια  

χρησιμοποιεί τα δεδομένα βάθους και ταχυτήτων προκειμένου να υπολογίσει την παροχή 

νερού του ποταμού. Το λογισμικό χρησιμοποιεί το ίδιο προφίλ βάθους, μέχρι να του δοθεί 

ένα καινούργιο προφίλ. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία για περαιτέρω χρήση 

και ανάλυση (π.χ. για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς). 

 
Λογισμικό: 
ΤΗΛΕ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ 

 

Αποτελέσματα Μετρήσεων 
Οι πειραματικές μετρήσεις που έγιναν κατέδειξαν πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των 
μετρήσεων του οργάνου και του μυλίσκου. Οι μετρήσεις με μυλίσκο έγιναν από βάρκα. 
 
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε διαφορετικά βάθη φαίνονται παρακάτω. Η «Σειρά 2» 
αντιστοιχεί στις μετρήσεις με μυλίσκο ενώ η «Σειρά 1» στις μετρήσεις του οργάνου H-
ADCP.  
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Οι διαφορές στις ταχύτητες φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα και όπως είναι φανερό 

είναι αρκετά μικρές, της τάξης του 10%. 
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Τέλος, η ιστοσελίδα με τις γραφικές απεικονίσεις αναρτήθηκε στο site του ΕΚΒΥ και είναι 

σε λειτουργία. 

 
 
11:30-11:50       Προσδιορισμός της σύνθεσης των καλλιεργειών στη λεκάνη του 

Στρυμόνα με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, Α. Αποστολάκης, 
ΕΚΒΥ (περίληψη) 

 
Ο προσδιορισμός και η χωρική κατανομή των καλλιεργειών στη λεκάνη του ποταμού 

Στρυμόνα, αποτελεί απαραίτητη πληροφορία για τη συνετή διαχείριση του νερού από τη 

γεωργία. Κατά την αρδευτική περίοδο, είναι απαραίτητο ένα λεπτομερές σχέδιο κατανομής 
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του νερού που να βασίζεται όχι μόνο στις ανάγκες των καλλιεργειών αλλά και στους 

διαθέσιμους υδατικούς πόρους της περιοχής. 

 

Η Τηλεπισκόπηση προσφέρει ορισμένες σχετικά οικονομικές γρήγορες και αποδοτικές 

μεθόδους για την αναγνώριση καλλιεργειών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Έτσι 

καλύπτεται μια σημαντική ανάγκη σε δεδομένα του έργου: Την έγκαιρη αποτύπωση της 

χωρικής κατανομής των καλλιεργειών στη λεκάνη του Στρυμόνα ώστε να είναι δυνατός ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός της διανομής του νερού σε αυτές. 

 
 
11:50-12:10       Εφαρμογή του υπολογιστικού συστήματος SHYLOC στα υδάτινα 

συστήματα του Στρυμόνα,  Ε. Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ 
(περίληψη) 

 

Για τη σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση του υδρολογικού ομοιώματος που θα 

αναπτυχθεί στη λεκάνη του Στρυμόνα, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός ορισμένων 

παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. Το λογισμικό SHYLOC (System for 

Hydrology using Land Obserνation for model Calibration) επιλέχθηκε για τον υπολογισμό 

ορισμένων από αυτές τις παραμέτρους. Το λογισμικό, χρησιμοποιεί δεδομένα από 

δορυφορικές εικόνες, δεδομένα στάθμης από εγκατεστημένους σταθμηγράφους και 

δεδομένα που προέρχονται από την ψηφιοποίηση του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. 

Η κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων αυτών δίνει δεδομένα για το εμβαδόν της  

υδάτινης επιφάνειας στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής σε συνάρτηση με τα δεδομένα 

που συλλέγονται από τους σταθμηγράφους. 

 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του λογισμικού αυτού, στη συνέχεια 

μεταφέρονται στο λογισμικό υδρολογικής προσομοίωσης για παραμετροποίηση (ρύθμιση) 

του ομοιώματος. 

 
 
12:10-12:30     Διάλειμμα 
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12:30-12:50       Προσομοίωση της διαχείρισης του αρδευτικού νερού στη λεκάνη του 
Στρυμόνα με τη χρήση σύγχρονων υδρολογικών συστημάτων, Ηρ. 
Χαλκίδης, ΕΚΒΥ 

 

Η χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων για την ποσοτικοποίηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αγρο-οικοσυστημάτων και των υδατικών πόρων στη λεκάνη 

του Στρυμόνα, αποτελεί έναν από τους ειδικούς σκοπούς του έργου. 

 
Ο ειδικός αυτός σκοπός επιτυγχάνεται α) με την ανάπτυξη του υδρολογικού ομοιώματος 

της λεκάνης απορροής του Στρυμόνα, με τη χρήση ενός από τα πλέον σύγχρονα 

επιστημονικά εργαλεία προσομοίωσης, το σύστημα MIKE SHE/ΜΙΚΕ 11, και β) με τη 

δυνατότητα που παρέχει το σύστημα αυτό να αναπαριστά τον εκάστοτε τρόπο διαχείρισης 

του αρδευτικού νερού. 

 
Στο συγκεκριμένο έργο, λαμβάνονται υπόψη, η σύνθεση και χωρική κατανομή των 

καλλιεργειών, οι αρδευτικές και στραγγιστικές τάφροι, τα αντλιοστάσια, οι μέθοδοι 

άρδευσης, οι κατασκευές ελέγχου ροής του νερού, ο τρόπος διανομής του αρδευτικού 

νερού αλλά και ο τρόπος λειτουργίας όλων των ανωτέρω.  

 
Περνώντας στο βασικό εργαλείο της προσομοίωσης που είναι το σύστημα MIKE SHE, η 

πρώτη βασική πληροφορία που εισάγεται στο πρόγραμμα είναι το ψηφιακό ομοίωμα του 

ανάγλυφου της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα το λεγόμενο DEM από τα αρχικά 

Digital Elevation Model.  

 
Στη συνέχεια, ως κύρια περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή κάτω από την ισοϋψή των 100 

μέτρων με την έντονη γεωργική δραστηριότητα. Η περιοχή αυτή διακριτοποιήθηκε σε 

κελιά διαστάσεων 400x400 μέτρα.  

 
Η συμβολή της περιμετρικής ορεινής περιοχής, πάνω από την ισοϋψή των 100 μέτρων, 

λαμβάνεται ως πλευρική εισροή στις εκβολές των χειμάρρων της περιοχής. 

 
Ακολούθως, καθορίστηκαν τα πολύγωνα Thiessen, για την κατανομή της βροχόπτωσης 

των 11 βροχομετρικών σταθμών της περιοχής. Τα δεδομένα της βροχώπτωσης κάθε 

σταθμού δίνονται με χρονο-σειρές ημερήσιου βήματος. 
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Τα επόμενα δεδομένα που εισάγονται στο πρόγραμμα αφορούν τις χρήσεις γης. Η έκταση 

και χωρική κατανομή των οποίων εντοπίστηκαν έπειτα από την ανάλυση δορυφορικών 

εικόνων της περιοχής. 

 
Έπειτα χωροθετούνται τα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής και εισάγεται η πηγή 

υδροδότησης του κάθε δικτύου. 

 
Η επόμενη πληροφορία που δίνεται στο πρόγραμμα είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, οι 

τιμές της οποίας ελήφθησαν από τα διαχειριστικά σχέδια της ΔΕΒ (Διεύθυνση Εγγείων 

Βελτιώσεων).  

 
Ακολουθούν τα δεδομένα για την υδραυλική προσομοίωση των αρδευτικών διωρύγων και 

στραγγιστικών τάφρων της περιοχής. Τα δεδομένα που εισάγονται είναι τα εξής: 

1. Δεδομένα των αρδευτικών και στραγγιστικών τάφρων με 

I. Πληροφορίες για κάθε διώρυγα και τάφρο 

II. Υδραυλικές κατασκευές για τον έλεγχο και τη διαχείριση των παροχών. Με 

αυτή τη δυνατότητα του προγράμματος, προσομοιώνετε η υφιστάμενη 

διαχείριση των υδάτων, προκαθορίζοντας τις παροχές στις υδροληψίες και τις 

αρδευτικές διώρυγες. 

2. Δεδομένα διατομών για κάθε διώρυγα και τάφρο. 

3. Οριακές συνθήκες στους ακραίους κλάδους με δεδομένα παροχών ή στάθμης 

νερού. 

4. Δεδομένα για τον υπολογισμό της απορροής των περιοχών πάνω από την ισοϋψή 

των 100 μέτρων. 

5. Πλήθος εξειδικευμένων υδραυλικών παραμέτρων. 

 
Επόμενα δεδομένα για το MIKE SHE είναι αυτά της επιφανειακής απορροής. Ο 

συντελεστής Manning, το ύψος του νερού στην επιφάνεια του εδάφους πριν να αρχίσει η 

απορροή και το αρχικό βάθος νερού στην επιφάνεια της υδρολογικής λεκάνης. 

 
Ακολουθούν οι πληροφορίες για την ακόρεστη ζώνη όπου εισάγεται η χωρική κατανομή 

των εδαφικών τύπων της περιοχής. 

 
Στη συνέχεια τα δεδομένα που αφορούν την κορεσμένη ζώνη εδάφους. Σε αυτό το σημείο 

δίνονται πληροφορίες, για το υψόμετρο του πυθμένα του υπόγειου υδροφορέα, την 
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οριζόντια και κατακόρυφη τιμή της υδραυλικής αγωγιμότητας, την ειδική απόδοση Sy στην 

περίπτωση φρεατικού υδροφορέα και τον συντελεστή αποθήκευσης S, για τους υπό πίεση 

υδροφορείς. Παρακάτω δίνονται οι οριακές συνθήκες του υδροφορέα. 

Στο τέλος δίνονται και δεδομένα που αφορούν τη στράγγιση της περιοχής ενδιαφέροντος. 

 
Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης υπολογισμών και προβολής πληθώρας 

αποτελεσμάτων για κάθε κελί διαστάσεων 400x400 μέτρα. 

 
Γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, ότι το σύστημα MIKE SHE/MIKE11, είναι σε θέση να 

συμπεριλάβει και να αναπαραστήσει σχεδόν πλήρως, τόσο τα δομικά στοιχεία της λεκάνης 

απορροής του Στρυμόνα (ανάγλυφο, έδαφος, υδρογραφικό δίκτυο, χρήσεις γης), όσο και 

την υφιστάμενη διαχείριση του αρδευτικού νερού. 

 
Η ρύθμιση του συστήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επιτρέψει την 

ποσοτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών οικοσυστημάτων και των 

αγροοικοσυστημάτων από την υφιστάμενη διαχείριση των τελευταίων. 

Ταυτόχρονα όμως θα δώσει και τη δυνατότητα διερεύνησης λύσεων αλλά και της 

αξιολόγησης ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών για τον μετριασμό των προβλημάτων 

που έχουν επέλθει από την αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων και αγροοικοσυστημάτων 

στην περιοχή.  

 

13:10 Λήξη της Ημερίδας 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

LIFE-Περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ 

ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 
 
 

Tο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και  
η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Σερρών (Δ.Ε.Β. Σερρών),  

σας προσκαλούν στην ημερίδα με τίτλο: 
 

Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα 
 

η οποία αποτελεί την τελική ημερίδα του έργου LIFE-Περιβάλλον – STRYMON.  Το έργο 
αυτό χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΚΒΥ, τη Δ.Ε.Β. Σερρών, την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ και το Σ.Π.Α.Λ.Κ.  
 

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007, ώρα 10:00, 
Αίθουσα του Κέντρου ΟΓEΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) – 1ο χλμ. Σερρών - Νιγρίτας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
ΕΚΒΥ - κα Μαρία Δάφνη Τσίτση, τηλ. 2310473320 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α.Σερρών  (Δ.Ε.Β. Σερρών) 
Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) 
Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (Σ.Π.Α.Λ.Κ.),  
Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπου Κερκίνης   
 
 

          
ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ  
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» 
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 Unit E.4 LIFE ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
 Directorate E International Affairs & LIFE Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 LYMBERIDI ELENA κ. ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ 
 200, Rue de la Loi ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 B-1049 BRUSSELS BELGIUM   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 
 10192 ΑΘΗΝΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
 ΤΜ. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΘΗΜ. ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗΣ Π. κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
 ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙΩΝ 210 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 10445 ΑΘΗΝΑ ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙΩΝ 210 
 10445 ΑΘΗΝΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΙΟΣΙΩΝ 210 Λ
 ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙΩΝ 210 10445 ΑΘΗΝΑ 
 10445 ΑΘΗΝΑ 

 κ. ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΒΑΛΑΩΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 14 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
 10680 ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΣΕΡΑΦΗ 60&ΛΙΟΣΙΩΝ 21 
 11045 ΑΘΗΝΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 ΣΕΡΑΦΗ 60&ΛΙΟΣΙΩΝ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 11045 ΑΘΗΝΑ ΣΕΡΑΦΗ 60&ΛΙΟΣΙΩΝ 21 
 11045 ΑΘΗΝΑ 

 ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 
 κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟ 
 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 ΕΙΔΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 11251 ΑΘΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 
 11523 ΑΘΗΝΑ 
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 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ MEDWET ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ 
 ΒΙΛΑ ΚΑΖΟΥΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34 
 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ 
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 
 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 

 SOGES - PROSPECT LIFE Environment Α.Π.Θ. 
 Monitoring Team Greece ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 ΚΥΒΕΛΗΣ 13 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΘ 251 
 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
 κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 ΕΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
 κ. ΣΤΑΥΡΟ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
 κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Γ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 12 ΜΠΟΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54 
 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΟΤΣΟΛΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝΩΡΑ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Λ. ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 46 - (ΤΘ 22487 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 
 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 57400 ΣΙΝΔΟΣ 



 
 
ΕΡΓΟ LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

36

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΛΙΟΥΣΚΑΣ ΕΥΑ ΓΕΛΟΣ Γ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΓΕΑΛ) 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 207 
 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61100 ΚΙΛΚΙΣ 
 57400 ΣΙΝΔΟΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ Δήμος Αμφίπολης 
 ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ κ. Πέτρο Πετρίδη 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δήμαρχο 
 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 207 
 61100 ΚΙΛΚΙΣ 62041 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 

 Δήμος Ροδολίβους Δήμος Αλιστράτης 
 κ. Χαρίτονα Κατσάρα κ. Γεώργιο Μαδεμλή 
 Δήμαρχο 62041 Ροδόλιβος 62042 Αλιστράτη 
 
 
 
 
 Δήμος Νέας Ζίχνης ΤΟΕΒ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΥΛΛΙΔΑΣ 
 κ. Ανδρέα Δαϊρετζή 
 Δήμαρχο ΣΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
 62042 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 
 62042 Νέα Ζίχνη 

 Δήμος Πετριτσίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 
 κ. Ευάγγελο Παπάζογλου 
 Δήμαρχο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 62043 Νέο Πετρίτσι 62043 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΥΡΏΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΟΝΙΜΟΥ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 62043 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 62043 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 62043 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 62043 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 
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 Δήμος Στρυμώνα ΤΟΕΒ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
 κ. Βασίλειο Κετσεντζή 
 Δήμαρχο 
 62044 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
 62044 Νέος Σκοπός 

 ΤΟΕΒ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Δήμος Εμμανουήλ Παππά 
 κ. Βασίλειο Τσικέ 
 Δήμαρχο 
 62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 62046 Χρυσό 

 Δήμος Πρώτης Δήμος Τραγίλου 
 κ. Κωνσταντίνο Αστρίνη κ. Χρυσόστομο Γκαντίδη 
 Δήμαρχο Δήμαρχο 

 62047 Πρώτη 62049 Μαυροθάλασσα 

 Δήμος Κερκίνης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
 κ. Ιάκωβο Ιακωβίδη 
 Δήμαρχο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 62053 Ροδόπολη 62053 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 
 
 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΒΑΔΙΑΣ Δήμος Στρυμονικού 
 κ. Ισαάκ Ρίζο 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμαρχο 

 62053 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 62054 Στρυμονικό 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
 ΚΕΡΚΙΝΗΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
 ΠΡΟΕΔΡΟ 
 ΚΕΡΚΙΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 
 62055 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 62055 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 

 Δήμος Κορμίστας Δήμος Κ. Μητρουσίου 
 κ. Αλέξανδρο Καραμπογιούκα κ. Δημήτριο Καλαϊτζίδη 
 Δήμαρχο Δήμαρχο 

 62056 Ν. Μπάφρα 62100 Σέρρες 

 Δήμος Σερρών ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
 κ. Βλάχο Ιωάννη 
 Δήμαρχο ΜΕΣΟΚΩΜΗ 
 Μεραρχίας 1 62100 ΣΕΡΡΕΣ 
 62100 Σέρρες 
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 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΑΛΑΘΑ κ. ΗΛΙΑ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
 ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 
 62100 ΣΕΡΡΕΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΙΑΔΗ 
 ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΝΟΜΑΡΧΗ 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 
 62100 ΣΕΡΡΕΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΛΑΞΗ 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
 62100 ΣΕΡΡΕΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 
 62100 ΣΕΡΡΕΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 
 
 
 ΤΟΕΒ ΙΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 
 62100 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

 ΜΑΝ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 45 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 62121 ΣΕΡΡΕΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 
 62123 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 κ. ΡΩΣΤΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 ΤΜΗΜ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 62123 ΣΕΡΡΕΣ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
 62123 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΔΕΚΕ 
 ΔΑΣΑΡΧΗΣ 
 ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 62125 ΣΕΡΡΕΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ 
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 ΔΕΚΕ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΡΟΥΣΤΑΝΗ 
 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ 
 62125 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ 
 62125 ΣΕΡΡΕΣ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ 
 ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 62125 ΣΕΡΡΕΣ 

 Δήμος Βισαλτίας Δήμος Νιγρίτης 
 κ. Δημήτριο Καλαϊτζή κ. Μήκα Αγγελική 
 Δήμαρχο Δήμαρχο 
 Ηρώων 2 
 62200 Δημητρίτσι 62200 Νιγρίτα 
 
 
 ΤΟΕΒ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 
 62200 ΝΙΓΡΙΤΑ 62200 ΝΙΓΡΙΤΑ 

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Δήμος Σιδηροκάστρου 
 κ. Αθανάσιο Σπάση 
 ΔΑΣΑΡΧΗΣ Δήμαρχο 
 Ελ. Βενιζέλου 34 
 62300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 62300 Σιδηρόκαστρο 

 Κοινότητα Αγκίστρου Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 
 κ. Αβραάμ Κοτσαρίδη κ. Αναστάσιο Ορφανόπουλο 
 Πρόεδρο Πρόεδρο 

 62300 Σιδηρόκαστρο 62300 Σιδηρόκαστρο 

 ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 62300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 
 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
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 Δήμος Ηρακλείας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 
 κ. Κοτσακιαχίδη Κλεάνθη 
 Δήμαρχο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Πλατεία Μπακογιάννη 2 
 62400 Ηράκλεια 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

 ΤΟΕΒ Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δήμος Λευκώνα 
 ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ κ. Θεόδωρο Γεωργιάδη 
 Δήμαρχο 

 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 62500 Λευκώνας 

 Δήμος Σκοτούσσης Δήμος Σκουτάρεως 
 κ. Λάζαρο Ευαγγελίδη κ. Παναγιώτη Τατούδη 
 Δήμαρχο Δήμαρχο 

 62500 Σκοτούσσα 62500 Σκουτάρι 
 
 
 Κοινότητα Ανω Βροντούς Κοινότητα Ορεινής 
 κ. Δημήτριο Μιχτσόγλου κ. Αθανάσιο Γάτσιο 
 Πρόεδρο Πρόεδρο 

 62500 Σέρρες 62500 Σέρρες 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Α. ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20- ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
 66100 ΔΡΑΜΑ 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 
- ΕΒΡΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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