ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζε πεξηφδνπο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηείλεη λα απνκαθξχλεηαη
απφ ηα πξφηππα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα επηζηξέθεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε
ζηελή έλλνηα ηεο κεγέζπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (π.ρ. ΑΔΠ). Καηά ζπλέπεηα, ε
ζεψξεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, θαη
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ εηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα παξακεξίδεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ
ηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμία ρξήζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δίλαη ινηπφλ πεξηζζφηεξν επίθαηξν απφ πνηέ λα ηνληζηεί ν ζχλζεηνο ξφινο ηνπ
λεξνχ θαηαξράο ζηε δηαζθάιηζε ζεκαληηθφηαησλ εηζξνψλ ζηελ νηθνλνκία θαη θαη’
επέθηαζε ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Παξάιιεια, είλαη εμίζνπ θξίζηκν λα
ηνληζηεί ε αμία δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, φρη κφλν σο
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη σο ελ δπλάκεη πφξσλ γηα ηελ
αλαηξνθνδφηεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεην λα
επαλεμεηαζηεί ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο κειέηεο/αλαθνξάο.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη
κεηαδηδάθηνξεο λέα εκπεηξία θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ απνδίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλαο δηπιφο ξφινο, θαζψο ζα είλαη
ηαπηφρξνλα εθπαηδεπφκελνη αιιά θαη εηζεγεηέο. Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εηζεγεηή,
θάζε ζπκκεηέρσλ ζα παξνπζηάζεη κηα εξγαζία ζρεηηθή κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ
παξνπζηάζεσλ αθνινπζεί έλα εξγαζηήξην, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ κέξνο ζε
πξνζνκνίσζε δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο δξάζεηο ηνπ ζεξηλνχ ζρνιείνπ
ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Γηαιέμεηο δηδαζθφλησλ (δηάξθεηαο 1,5 ψξαο)



Παξνπζηάζεηο ζπκκεηερφλησλ (δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ)



Ώξεο ζπδήηεζεο/δηαβνχιεπζεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο θαη έρνπλ σο
ζηφρν λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκβνπιεπζνχλ ηνπο
δηδάζθνληεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη ην
δηδαθηνξηθφ/εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν.



Δξγαζηήξην (Workshop). Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ρσξηζηνχλ ζε
νκάδεο νη νπνίεο ζα εθπξνζσπνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα ή έλαλ
θνξέα (π.ρ. ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γεσξγηθέο
επηρεηξήζεηο, ηνπηθή θνηλσλία, θηι.) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζνκνίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε
ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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Οξγάλσζε ζεξηλνύ ζρνιείνπ
Σν ζεξηλφ ζρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΚΔΟΓΤ. θνπφο ηνπ Κέληξνπ
είλαη ε δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα κειέηε θαη έξεπλα ζε δηεζλή θιίκαθα ηεο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε εληάζζεηαη ζην πιέγκα
δξάζεσλ ηνπ Κέληξνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ,
ζρεηηθά κε ζέκαηα έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ.
πληνληζηέο ζεξηλνύ ζρνιείνπ
Γ. Λαηηλφπνπινο (Λέθηνξαο Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, ΑΠΘ,
Μέινο Γ.. ΚΔΟΓΤ)
Δ. Κνινθπζά (Δπηθ. Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Πξφεδξνο Γ..
ΚΔΟΓΤ)
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ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΘΔΡΗΝΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

Καΐθα Μαξία, Καζεγήηξηα, University of Manchester, School of Environment and
Development.
Λνπθάο Αζαλάζηνο,
Μεραληθψλ.

Καζεγεηήο,

Παλεπηζηήκην

Θεζζαιίαο,

Σκήκα

Πνιηηηθψλ

Μπιόπνπινο Γηάλλεο, Καζεγεηήο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ.
Λαηηλόπνπινο Πεξηθιήο, Καζεγεηήο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ.
Παπακηραήι Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο, Α.Π.Θ., Γεσπνληθή ρνιή.
ηεθαλίδεο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο, Α.Π.Θ., Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο.
Θενδνζίνπ Νίθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
Θσίδνπ Διηζάβεη, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο.
Κνινθπζά Διπίδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
Βαγησλά Γήκεηξα, Λέθηνξαο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Μεραληθψλ
Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο.
Λαηηλόπνπινο Γηνλύζεο, Λέθηνξαο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Μεραληθψλ
Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο.
Μάιιηνο Εήζεο, Λέθηνξαο, Α.Π.Θ., Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
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ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΘΔΡΗΝΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

Γαιαδνύιαο Δπάγγεινο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο,
Γ.Π.Θ.
Καηεξηδίδνπ Μαξγαξίηα, Τπνςήθηα δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ,
Α.Π.Θ.
Κνληόο Γηάλλεο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
Κνύγηαο Ησάλλεο, Μεηαδηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
Κνπζνπξή Δηξήλε, Τπνςήθηα δηδάθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο , Α.Π.Θ.
Μαιακαηάξεο Γεκήηξηνο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ,
Α.Π.Θ.
Μαλνύζεο Διεπζέξηνο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ,
Α.Π.Θ.
Μπόηζεο Γεκήηξηνο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
Παξαζθεπάο Υαξάιακπνο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Γεσπνληθή ρνιή , Α.Π.Θ.
ηάξθνο Ζιίαο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
πάρνο Θσκάο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
Σζαβδαξίδνπ Αλαζηαζία-Γέζπνηλα, Τπνςήθηα δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
Σζνιαθίδεο Ησάλλεο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ , Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΡΗΝΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γεπηέξα 26/8
(Ακθηζέαηξν Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΠΘ)
09.00 -10.00

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο – Δγγξαθέο - Καθέο

10.00-11.00

Δηζαγσγή θαη ελεκέξσζε γηα ην ζεξηλό ζρνιείν

11.00 -12.30
12.30-13.00

Γηάιεμε
Γ. Μπιόπνπινο: «Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη βηψζηκε αλάπηπμε»
Γηάιεηκκα
Γηάιεμε

13.00-14.30

Μ. Κατθα: «πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ: Η πεξίπησζε ηεο
Δπξσπατθήο πνιηηηθήο»

14.30-15.00

Ώξα ζπδήηεζεο/δηαβνχιεπζεο

Σξίηε 27/8
(Ακθηζέαηξν Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΠΘ)
Γηάιεμε
09.00-10.30

Δ. Κνινθπζά: «Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ζε δηαθξαηηθέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Νέεο
επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο»

10.30-11.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο
Γηάιεμε

11.00-12.30

Α. Λνπθάο: «Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ αγξνηηθψλ ιεθαλψλ απνξξνήο ππφ ζπλζήθεο
πεξηβαιινληηθήο κεηαβιεηφηεηαο, αιιαγήο θαη ιεηςπδξίαο»

12.30-13.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο

13.00-13.30

Γηάιεηκκα

Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ζπκκεηερόλησλ
Σσντονιστής ενότητας παροσσιάσεων: Ε. Κολοκυθά
13:30-14:00

Κνύγηαο Γηάλλεο: «ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
έμππλσλ, βηψζηκσλ πφιεσλ»

14:00-14:30

Γαιαδνύιαο Δπάγγεινο: «Βηψζηκε αλάπηπμε παξάθηησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ»

14:30-15:00

Καηεξηδίδνπ Μαξγαξίηα: «Σν πξφβιεκα ηνπ αξζεληθνχ ζηελ Διιάδα: Πξαθηηθέο
δηαρείξηζεο»
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Σεηάξηε 28/8
(Ακθηζέαηξν Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΠΘ)
Γηάιεμε
09.00-10.30

Ν. Θενδνζίνπ: «Δπηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ.
Δθαξκνγή ζηε ιεθάλε ηνπ Γήκνπ Μνπδαληψλ Υαιθηδηθήο»

10.30-11.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο
Γηάιεμε

11.00-12.30

Γ. Βαγησλά: «Ο ζεζκφο θαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ:
παξαδείγκαηα πδξαπιηθψλ έξγσλ»

12.30-13.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο

13.00-13.30

Γηάιεηκκα

Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ζπκκεηερόλησλ
Σσντονιστής ενότητας παροσσιάσεων: Ν. Θεοδοζίου
13:30-14:00

πάρνο Θσκάο: «Κιηκαηηθή αιιαγή θαη επηπηψζεηο ζηελ πδξνδφηεζε»

14:00-14:30

Μαλνύζεο Λεπηέξεο: «Γξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πξφιεςεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ»

14:30-15:00

Κνπζνπξή Δηξήλε:«Τδξνγεσινγηθή έξεπλα θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ιεθάλεο ηνπ
Υαβξία, Υαιθηδηθή»

15:00-15:30

Σζνιαθίδεο Ησάλλεο: «Γηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηειεπηζθνπηθψλ εηθφλσλ θαη
αεξνθσηνγξαθηψλ πςειήο αλάιπζεο ζηε κειέηε πνηάκησλ ζπζηεκάησλ»

Πέκπηε 29/8
(Ακθηζέαηξν Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΠΘ)
09.00-10.30
10.30-11.00

Γηάιεμε
Γ. Παπακηραήι: «Βέιηηζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ζηε γεσξγία»
Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο
Γηάιεμε

11.00-12.30

Δ. Θσίδνπ: «Υσξνηαμηθφο - Πεξηθεξεηαθφο αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη πδαηηθνί
πφξνη: Δπηζθφπεζε θαη αλαθνξέο ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»

12.30-13.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο

13.00-13.30

Γηάιεηκκα

Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ζπκκεηερόλησλ
Σσντονιστής ενότητας παροσσιάσεων: Ζ. Μάλλιος
13:30-14:00

Μπόηζεο Γεκήηξηνο: «Πξνζνκνίσζε βξνρφπησζεο-απνξξνήο κε κεζφδνπο ηερλεηήο
λνεκνζχλεο»

14:00-14:30

Κνληόο Ησάλλεο: «Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο ξεγκαησκέλνπ πδξνθνξέα κε πξνβιήκαηα
ξχπαλζεο, κε ηε κέζνδν γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ»

14:30-15:00

Παξαζθεπάο Υαξάιακπνο: «Αλάπηπμε δηδηάζηαηνπ κνληέινπ δηπιήο δηαπεξαηφηεηαο γηα ηε
κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηιεθηηθήο ξνήο ηνπ λεξνχ θαη ησλ νπζηψλ ζην έδαθνο θαη
πεηξακαηηθή αμηνιφγεζή ηνπ κε ζπζθεπή Hele-Shaw»
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Παξαζθεπή 30/8
(Ακθηζέαηξν Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΠΘ)
09.00-10.30
10.30-11.00

Γηάιεμε
Π. ηεθαλίδεο: «Η ζπκβνιή ηεο νξεηλήο πδξνλνκηθήο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ»
Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο
Γηάιεμε

11.00-12.30

Γ. Λαηηλόπνπινο: «Οηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ: Παξαδείγκαηα
εθαξκνγήο απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν»

12.30-13.00

Ώξα ζπδήηεζεο/ δηαβνχιεπζεο

13.00-13.30

Γηάιεηκκα

Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ζπκκεηερόλησλ
Σσντονιστής ενότητας παροσσιάσεων: Π. Λαηινόπουλος
13:30-14:00

ηάξθνο Ζιίαο: «Μειέηε ηεο επίδξαζεο ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη αγξνηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ησλ Ν.Μνπδαλησλ»

14:00-14:30

Σζαβδαξίδνπ Αλαζηαζία-Γέζπνηλα: «Σηκνινγηαθέο πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε
λεξνχ ζηελ αζηηθή ρξήζε, δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη αμηνπνίεζε λέσλ
ηερλνινγηψλ: Δθαξκνγή ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο»

14:30-15:00

Μαιακαηάξεο Γεκήηξηνο: «Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηε γεσξγία»

…

…

21.00 -

Γείπλν πξνγξάκκαηνο

άββαην 31/8
(Αίζνπζα Γηαιέμεσλ Κηηξίνπ Τδξαπιηθήο – Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ)
Σσντονιστές: Π. Λαηινόπουλος – Ζ. Μάλλιος
11.00-14.00

Δξγαζηήξην (πξνζνκνίσζε κε παηρλίδη ξόισλ):
Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Ν. Μνπδαληψλ
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Βηώζηκε αλάπηπμε παξάθηησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ

Γαιαδνχιαο Δπάγγεινο
Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Γ.Π.Θ.
e-mail: egalazou@gmail.com

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο παξάθηησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
θαζεζηψο δηείζδπζεο αικπξνχ λεξνχ, κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ δηαρεηξηζηηθψλ
εξγαιείσλ
(Γεσγξαθηθά
πζηήκαηα
Πιεξνθνξηψλ,
καζεκαηηθά
κνληέια
πξνζνκνίσζεο, αιγφξηζκνη βειηηζηνπνίεζεο). Ωο πηινηηθή πεξηνρή επηιέρζεθε ην
Ννηηνδπηηθφ παξάθηην ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε
ππνβάζκηζε, ιφγσ αικχξηλζεο, ηνπ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο ζε θαζεζηψο πιήξνπο
αλππαξμίαο ζηνηρεηψδνπο δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο δηείζδπζεο αικπξνχ λεξνχ. χκθσλα κε κειέηε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρήο γηα ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ην θφζηνο γηα ηνλ
ηνπηθφ αγξνηηθφ πιεζπζκφ εμαηηίαο ηεο ππνβάζκηζεο ππνινγίζηεθε ζε πεξίπνπ
250.000 επξψ γηα ην έηνο 2007. Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε
κείσζε ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο αιαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο αιιά θαη νη απμεκέλεο
αλάγθεο ζε ελέξγεηα ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο πηεδνκεηξηθήο ζηάζκεο.
Σν πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ γεσινγηθψλ
θαη πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο (ζηξσκαηνγξαθία, ηεθηνληθή
εμέιημε, πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο) θαη ηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηνπ πδξνδπλακηθνχ
θαη ηνπ πδξνρεκηθνχ πεδίνπ (κεηξήζεηο πηεδνκεηξηθήο ζηάζκεο, αλάιπζε
θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ). ηελ πεξηνρή αλαπηχζζεηαη έλα πνιπεπίπεδν
πδξνθφξν ζχζηεκα πνπ ππφθεηηαη ζε δηείζδπζε αικπξνχ λεξνχ πιεπξηθά ελψ
πεξηθιείεη θαη θαθνχο εγθισβηζκέλνπ αικπξνχ λεξνχ. Η αλάκημε γιπθνχ/αικπξνχ
λεξνχ ιακβάλεη ρψξα είηε κέζσ πδξαπιηθήο επηθνηλσλίαο ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ
ηνπ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ππεξαληιήζεσλ, είηε ηερλεηά κέζσ γεσηξήζεσλ
πνπ επηηξέπνπλ ηελ πδξαπιηθή επηθνηλσλία πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ δηαθνξεηηθήο
ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο.
Οη κεηξήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη ην ζχζηεκα πξνζεγγίδεη λέεο
ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο θαζψο ε ζηάζκε επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηεο πςειφηεξεο
ζηάζκεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπλέβαηλε παιαηφηεξα. Η
εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο
ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή απνθιεηζηηθά ιηγφηεξν πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο
(π.ρ. βακβάθη), γίλεηαη ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ άξδεπζεο, ελψ πνιιά
αγξνηεκάρηα παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηα ιφγσ ηεο απνπζίαο θαηάιιεινπ γηα άξδεπζε
λεξνχ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή δηαρεηξηζηηθή αιιαγή απνηειεί ε εγθαηάιεηςε
παιαηψλ γεσηξήζεσλ θαη ε αλφξπμε λέσλ βαζχηεξσλ απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη
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κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ εγθισβηζκέλα ζηξψκαηα θαζψο θαη ε αλφξπμε ξερψλ
γεσηξήζεσλ θνληά ζε πδαηνξέκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηνλ επηθαλεηαθφ εκπινπηηζκφ.
Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή
δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ ηα
εγθισβηζκέλα πδαηηθά ησλ βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ γηα πεξηφδνπο μεξαζίαο, λα
κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα θαη ην θφζηνο αλάπηπμεο κεζφδσλ εκπινπηηζκνχ ζε
επηθαλεηαθά ζηξψκαηα θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θξάγκαηνο ζπιινγήο
λεξνχ ζηνλ πνηακφ Κνκςάην πνπ εθηνπίδεηαη πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο θαη ε ρξήζε ηνπ
απνζεθεπκέλνπ λεξνχ γηα άξδεπζε κέζσ επηθαλεηαθψλ θαλαιηψλ.
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Σν πξόβιεκα ηνπ αξζεληθνύ ζηελ Διιάδα: Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο

Καηεξηδίδνπ Μαξγαξίηα
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: mkatir@civil.auth.gr

Σν αξζεληθφ (As) είλαη γλσζηφ ρεκηθφ ζηνηρείν απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, απνηειεί
ην εηθνζηφ ζηνηρείν ζε αθζνλία ζηνλ θινηφ ηεο γεο θαη ζπλδέεηαη κε ηνμηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Η παξνπζία ηνπ αξζεληθνχ ζην πεξηβάιινλ
είλαη θπξίσο θπζηθήο πξνέιεπζεο (εθαίζηεηα, νξπθηά, αηνιηθή δηάβξσζε, ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο
εμαέξσζεο)
θαη
ιηγφηεξν
αλζξσπνγελνχο
(βηνκεραληθή
δξαζηεξηφηεηα). Έρνπλ αληρλεπηεί ζπγθεληξψζεηο αξζεληθνχ ζε λεξά πνηακψλ,
ιηκλψλ θαη ζαιαζζψλ, σζηφζν θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο νη κεγαιχηεξεο
ζπγθεληξψζεηο βξίζθνληαη ζηα ππφγεηα λεξά (ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ λεξνχ
θαη πεηξσκάησλ).
Σν πξφβιεκα ηεο παξνπζίαο ηνπ αξζεληθνχ ζηα ππφγεηα χδαηα απαζρνιεί
αξθεηέο ρψξεο ζηνλ θφζκν, θπξίσο ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή αιιά θαη ζηελ
Αζία. Πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο αξζεληθνχ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ Αξγεληηλή,
ζην Μεμηθφ, ζηε Υηιή, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαζψο θαη ζηελ Ιλδία
(πεξηνρή δπηηθήο Βεγγάιεο), ζην Μπαγθιαληέο, ζηελ Σατβάλ θαη ζην Βηεηλάκ. ηελ
Δπξψπε έρνπλ αλαθεξζεί απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο αξζεληθνχ ζηε Φηλιαλδία, ζηελ
Οπγγαξία θαη ζηε Γεξκαλία. ηελ Διιάδα αξζεληθφ έρεη αληρλεπζεί θπξίσο ζηελ
πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο γεηηνληθψλ αξζελνππξηηψλ,
ζηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (Υαιάζηξα) θαζψο θαη ζηε Μειίβνηα Ν.
Λάξηζαο.
Λφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ As θαη ησλ βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία απφ ηελ απμεκέλε πξφζιεςή ηνπ, ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη
αζρνιεζεί επηζηακέλα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηηο κεζφδνπο απνκάθξπλζεο ηνπ
αξζεληθνχ απφ ην λεξφ (θπξίσο ππφγεην).Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: νη κέζνδνη
θαηαβχζηζεο (precipitation processes), νη κέζνδνη πξνζξφθεζεο (adsorptive
processes), νη κέζνδνη ηνληνελαιιαγήο (ion exchange processess) θαη νη κέζνδνη
κεκβξαλψλ. Πέξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θνηλέο κεζφδνπο, πνηθίιεο λέεο κέζνδνη
έρνπλ δηεξεπλεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ: δηήζεζε κε ρξήζε πξάζηλεο άκκνπ (Green sand filtration),
επηηφπνπ (ππφγεηα) αθηλεηνπνίεζε αξζεληθνχ (In situ – subsurface –arsenic
immobilization), βηνινγηθή αθαίξεζε αξζεληθνχ (Biological arsenic removal),
δηαπεξαηά θξάγκαηα (Permeable reactive barriers), ειεθηξνθηλεηηθή επεμεξγαζία
(Electrokinetic treatment) θ.α.
Η δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξχπαλζεο απφ As βαζίδεηαη ζε κία ινγηθή
αθνινπζία βεκάησλ. ε αξρηθφ ζηάδην απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο θιίκαθαο ηνπ
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πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ε δηαπίζησζε θαηά πφζνλ ε θαηάζηαζε γίλεηαη φιν θαη
ρεηξφηεξε κε ην ρξφλν. ε δεχηεξν επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
πηζαλέο ζηξαηεγηθέο ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή
αζθαινχο λεξνχ (κε ρακειή ζπγθέληξσζε αξζεληθνχ).
ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ην πξφβιεκα (πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, θιίκα, κέγεζνο ηνπ
πξνζβεβιεκέλνπ πιεζπζκνχ, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θ.α.), θαηάζηξσζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ δξάζεο, αμηνιφγεζή ηνπο θαη επηινγή ηεο θαηάιιειεο
δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο.
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Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο ξεγκαησκέλνπ πδξνθνξέα κε πξνβιήκαηα
ξύπαλζεο, κε ηε κέζνδν γελεηηθώλ αιγνξίζκσλ

Κνληφο Ισάλλεο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή,Α.Π.Θ.
e-mail: ykontos81@gmail.com

ηελ εξγαζία πνπ επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί, κειεηάηαη πδξνθνξέαο κε θειίδεο
ξχπαλζεο, νη νπνίεο απεηινχλ ππάξρνλ ζχζηεκα γεσηξήζεσλ πνπ ηξνθνδνηεί
νηθηζκφ κε κηα απαηηνχκελε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. Γηεξεπλάηαη ε βέιηηζηε
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο ή πδξαπιηθνχ ειέγρνπ κε
πξφζζεηα πεγάδηα (ΠΠ) γηα εμαζθάιηζε παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ζηνλ νηθηζκφ γηα
θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ΠΠ ζα θαζπζηεξήζνπλ / αλαραηηίζνπλ ηελ πνξεία
ηνπ ξχπνπ πξνο ηηο γεσηξήζεηο, ή αθφκα ζα αληιήζνπλ κεξηθά / νιηθά ηνλ ξχπν.
ηφρνο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο
ππαξρφλησλ πεγαδηψλ (ΤΠ) θαη ΠΠ, κε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπληεηαγκέλσλ θαη
παξνρψλ ησλ πξφζζεησλ πεγαδηψλ θαη ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ηεο απαηηνχκελεο
παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ζηα ΤΠ. Απφ απιέο εθδνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
ζηαδηαθά, κε εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ, ζπλζεθψλ θαη θξηηεξίσλ, ηα πξνβιήκαηα
γίλνληαη φιν θαη πην ξεαιηζηηθά. Αξρηθά, ηα ΠΠ κπνξνχλ λα είλαη κφλν πεγάδηα
άληιεζεο, ελψ ην πξνο ειαρηζηνπνίεζε θφζηνο αθνξά κφλν ζην θφζηνο άληιεζεο
φισλ ησλ πεγαδηψλ. ηε ζπλέρεηα, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην θφζηνο δηθηχνπ
αγσγψλ γηα ηελ απαγσγή ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη απφ ηα ΠΠ ζε παξαθείκελε
δεμακελή, ελψ ζε επφκελν ζηάδην πξνζηίζεηαη θαη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ηνπ
ξππαζκέλνπ αληινχκελνπ λεξνχ απφ ηα ΠΠ γηα ξχπν ρακεινχ θαη πςεινχ θφζηνπο
επεμεξγαζίαο. Δπίζεο, εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πεγαδηψλ θφξηηζεο αληί
άληιεζεο, ελψ κειεηάηαη θαη ην ελαιιαθηηθφ ζθεπηηθφ ιχζεο κε δπλαηφηεηα
ζπλεηζθνξάο ηνπ αληινχκελνπ λεξνχ, εάλ είλαη πφζηκν, απφ ηα ΠΠ ζηε ζπλνιηθή
απαηηνχκελε παξνρή.
Η πξνζνκνίσζε ηνπ δηδηάζηαηνπ απινπνηεκέλνπ πεδίνπ ξνήο θαη ηεο
θίλεζεο ηνπ ξχπνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν θηλνχκελσλ ζεκείσλ. Αξρηθά, θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θαη ε επηινγή ηνπ
ηξφπνπ πξνζνκνίσζεο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ πεδίνπ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ
δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηνπ επηιεγκέλνπ ηξφπνπ. Μειεηάηαη, κεηαμχ άιισλ, ε
πξνζνκνίσζε ησλ θειίδσλ ξχπαλζεο, ηεο θίλεζεο ξχπνπ, ηεο ξχπαλζεο πεγαδηψλ
θαη ε πξνζνκνίσζε ξεγκάησλ θαη ηεο ξχπαλζήο ηνπο. Η κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ησλ γελεηηθψλ αιγφξηζκσλ. Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
απηήο απαηηεί πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην δηεξεχλεζεο ησλ θαηάιιεισλ
παξακέηξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Γηα ην απιφ πξφβιεκα γίλνληαη
εμαληιεηηθνί έιεγρνη γηα ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ηηκήο ηεο πηζαλφηεηαο
κεηάιιαμεο θαη δηαζηαχξσζεο. Γίλεηαη, επίζεο, βάζε ζηελ αλαγλψξηζε,
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νκαδνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζθεπηηθψλ πνπ παξάγνληαη.
Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, εθηφο απφ ηελ αιγεβξηθή θαη ε πνηνηηθή βειηηζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζε βάζνο θαηαλφεζεο
πνιχπινθσλ πνιππαξαγνληηθψλ πξνβιεκάησλ. Οπζηαζηηθά, θαζνξίδεηαη βήκα πξνο
βήκα ε πνξεία ηεο δηεξεχλεζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη νπνηνζδήπνηε
εξεπλεηήο γηα λα αλαθαιχςεη ηε βέιηηζηε ιχζε ζε αληίζηνηρν πξφβιεκα ζε πεδίν
νπνηαζδήπνηε γεσκεηξίαο, ηπραίν πιήζνο θειίδσλ ξχπαλζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο
θαη ηπραίν πιήζνο ΤΠ, ΠΠ θαη ξεγκάησλ γηα νπνηαδήπνηε ρσξνζέηεζε απηψλ, ελψ
δεκηνπξγνχληαη, θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε, εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ ιχλνπλ ην
γεληθφ πξφβιεκα.
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ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε
έμππλσλ, βηώζηκσλ πόιεσλ

Κνχγηαο Ισάλλεο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: yannis.kougias@gmail.com

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί έληνλα ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο έμππλσλ
πφιεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, ηελ
ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηειηθά ηελ έμππλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ
νηθηζκψλ. Η έλλνηα ησλ έμππλσλ πφιεσλ (smart cities concept) πεξηιακβάλεη έλα
κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ πνπ εθηείλεηαη εθηφο ησλ άιισλ απφ ηηο επηθνηλσλίεο θαη
ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηνλ πνιενδνκηθφ
– θηηξηαθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηα δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ησλ πφιεσλ.
Παξφιν πνπ ε έλλνηα έμππλεο πφιεηο απνηειεί γηα θάπνηνπο έλα έμππλν – εχερν
ζχλζεκα κε ζθνπφ ην θέξδνο, αλακθίβνια απαληά ζε ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη
πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ.
Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ν κειινληηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλάπηπμεο έμππλσλ πφιεσλ. Απηή
είλαη εμάιινπ θαη κία επηδίσμε ηεο Δ.Δ. φπσο παξνπζηάδεηαη απφ πξφζθαηεο
εθζέζεηο, αιιά θαη απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζρεηηθψλ Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ. ηελ
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη
κε ην λεξφ. Πξνβάιινληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ
θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη νη δπλαηφηεηεο επξχηεξσλ
ζπλεξγαζηψλ κέζσ ηεο ζχκπξαμεο επηζηεκφλσλ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο
θνξείο. Η εκπεηξία απφ αλάινγα έξγα αλά ηελ πθήιην έρεη δείμεη φηη ε αλάπηπμε
έμππλσλ πφιεσλ πξνζθέξεη ειθπζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε,
ειθπζηηθέο ηφζν γηα ην δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
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Τδξνγεσινγηθή έξεπλα θαη δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ηεο ιεθάλεο ηνπ
Υαβξία, Υαιθηδηθή

Κνπζνπξή Δηξήλε
Σκήκα Γεσινγίαο, Α.Π.Θ.
e-mail: ekousouri@sop.gr

Δίλαη γλσζηφ φηη ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο
λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθαλίδεηαη ζε φιν θαη
πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. Η θαθή δηαρείξηζε θαη ε ππεξάληιεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή έρνπλ νδεγήζεη ζε εμάληιεζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ,
εκθάληζε αξλεηηθψλ ηζνδπγίσλ, δηείζδπζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ ελδνρψξα,
πνηνηηθή ππνβάζκηζε θ.α. Σέηνηα θαηλφκελα έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζηελ ιεθάλε
Υαβξία, φπνπ κεγάιν κέξνο ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ
θαιχπηεηαη
απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ απαηηείηαη ε γλψζε
ηνπ πδξνγεσινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, έηζη ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε εθαξκνγή ελφο νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ
απνζεκάησλ ζηελ πεξηνρή.
Σν αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο
πδξνγεσινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο ιεθάλεο θαη κε βάζε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε
θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε λεξφ, λα πξνηείλεη κνληέια δηαρείξηζεο ησλ
δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ζα δεκηνπξγεζεί θαη κηα ζεηξά απφ
κνληέια πξφβιεςεο, ζηα νπνία ζα γίλεη πξνζπάζεηα εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ
δηαρείξηζεο κε βάζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα.
πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή έξεπλαο είλαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Υαβξία θαη
ηνπνζεηείηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο φπνπ θαη γίλνληαη κεληαίεο
κεηξήζεηο ζηάζκεο θαη βξνρφπησζεο. Απηά ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
ζπλέρεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηεο πεξηνρήο.
Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν απηφ ζα δηεξεπλεζνχλ δηάθνξα ζρήκαηα άληιεζεο κε
ζηφρν λα βξεζεί ην επλντθφηεξν αιιά θαη λα ππνδεηρζνχλ ηα ζρήκαηα άληιεζεο πνπ
ππνβαζκίδνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα.
Ο επφκελνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ δηαρείξηζεο
κε ηελ βνήζεηα δηαρεηξηζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σα ζελάξηα ζα αθνξνχλ ηφζν
πιεζπζκηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ησλ επνρηθψλ
επηζθεπηψλ ησλ ζεξηλψλ κελψλ. Άιια πηζαλά κειινληηθά ζελάξηα ζα αθνξνχλ
ζρέδηα πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ ηεζεί ππφ ζπδήηεζε αιιά δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, φπσο ε θαηαζθεπή κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ θηι.
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Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο κηαο θιαζηθήο
πδξνγεσινγηθήο κειέηεο κε δχν ζχγρξνλα εξγαιεία, έηζη ψζηε κε ηνλ ζπλδπαζκφ
φισλ, λα ππάξμεη έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. Με ην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα
ελλννχκε κηα δηαδηθαζία φπνπ ην θάζε λέν δεδνκέλν πνπ ζα πξνθχπηεη είηε απφ
πεξαηηέξσ έξεπλα, είηε απφ ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή, ζα κπαίλεη ζε
έλα θχθιν φπνπ ε κηα πιεξνθνξία ζα ηξνθνδνηεί ηελ άιιε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο
αιιαγήο ζα είλαη νξαηέο ζε φια ηα ζηάδηα.
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Δθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηε γεσξγία

Μαιακαηάξεο Γεκήηξηνο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: dimitrios.malamataris@gmail.com

Η ζρέζε κεηαμχ γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο είλαη ακθίδξνκε. Η γεσξγία βαζίδεηαη
ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε
ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηειεπηαίσλ φκσο, ζπλεπάγεηαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε.
Η επηζπκεηή ζρέζε γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο απνδίδεηαη κε ηνλ φξν "πξάζηλε
γεσξγία" ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηνρξφλσο θαη εμίζνπ νηθνινγηθά πγηήο,
νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη θνηλσληθά δίθαηε.
ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία εθηείλεηαη ε πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ιίκλεο
Κνξψλεηαο, έθηαζεο 758 km2, πνπ απνηειεί έλα επαίζζεην νηθνζχζηεκα κεγάιεο
ζπνπδαηφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο
βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ελψ ηειεί ππφ πνιιαπιφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ
δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, απφ ην 1975 απνηειεί
Τγξνβηφηνπν Γηεζλνχο εκαζίαο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή χκβαζε Ramsar, "Δηδηθά
Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή" (SPA) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 69/409/ΔΟΚ, "Πεξηνρή
Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο" (SCI) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ θαη "Δηδηθά
Πξνζηαηεπφκελε Μεζνγεηαθή Πεξηνρή" ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζχκβαζε ηεο
Βαξθειψλεο.
Η ιεθάλε ηεο Κνξψλεηαο πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο καθξνρξφληαο, κε
βηψζηκεο, αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Σν
1970 ε ιίκλε Κνξψλεηα είρε κέζν βάζνο 5 m ελψ απφ ην 1975 θαη έπεηηα
παξαηεξείηαη δηαξθήο πηψζε ζηε ζηάζκε ηεο κε απνηέιεζκα ζήκεξα ην κέζν βάζνο
ηεο λα είλαη πεξίπνπ 50 cm.
θνπφ ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηάζηξσζε θαη πινπνίεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ
ζρεδίνπ νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο ιεθάλεο ηεο Κνξψλεηαο ην νπνίν
ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ππάξρνληα πδαηηθά ειιείκκαηα, ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο πξάζηλεο γεσξγίαο. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη βξίζθεηαη ζε
πιήξε ζχκπλνηα κε ηελ λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (2014-2020), ηελ Οδεγία
Πιαίζην γηα ηα χδαηα 2000/60/ΔΚ θαη ηνπο ζηφρνπο ρηιηεηίαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2015.
Δλδεηθηηθά, κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο
ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη:
• Δπηθέληξσζε ζε θαιιηέξγεηεο πςειήο πνηφηεηαο.

18

Θερινό Στολείο Εκπαίδεσζης και Έρεσνας: «Ο ζύνθεηορ πόλορ ηηρ διασείπιζηρ ηων
ςδαηικών πόπων ζηην ηοπική και πεπιθεπειακή ανάπηςξη»
Θεζζαλονίκη, 26-31 Αςγούζηος 2013

• Οξζνινγηθή θαιιηέξγεηα εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
• Πξνψζεζε ηεο εμαζθάιηζεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ κε
πηζηνπνηεκέλν φλνκα πξνέιεπζεο.
• Αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη ηερλνγλσζίαο.
• Γεκηνπξγία απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο.
• Υξήζε πηζηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ ζε φια ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
• Δμαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπο.
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Γξάζεηο ζρεδηαζκνύ θαη πξόιεςεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε
πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ

Μαλνχζεο Λεπηέξεο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: leftman@civil.auth.gr

Η Πνιηηηθή Πξνζηαζία απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη πινπνηείηαη θχξηα κέζα
απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη νη πφξνη, ελψ ε βαζηθή ιεηηνπξγία
(πξνγξακκαηηζκφο) πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα α) ηεο πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο
(ζπλήζε ή απμεκέλε) β) ηεο απφθξηζεο (άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε) θαη γ) ηεο
απνθαηάζηαζεο-αξσγήο.
ηελ Διιάδα, ην θχξην ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί ν Ν.3013/2012 (ΦΔΚ 102 Α΄) ,
ε νξγαλσηηθή δνκή δηαθξίλεηαη ζε θεληξηθά (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνι. Πξνζηαζίαο)
θαη απνθεληξσκέλα φξγαλα (Γελ. Γξακκαηείο Απνθ. Γηνίθεζεο-ΠεξηθεξεηάξρεοΓήκαξρνη) θαη νη πφξνη είλαη ηα εηδηθεπκέλα ζηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλά ηελ
επηθξάηεηα, ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, νη εζεινληέο, νη πνιίηεο, ηειηθά φινη καο.
Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη ε δηαρείξηζή ηνπο σο θπζηθή θαηαζηξνθή
απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (καδί κε ηηο εμίζνπ ζεκαληηθέο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο ή ζεηζκνχο) θαη
απνηεινχλ αληηθείκελν ελφο πιέγκαηνο ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Σν πιέγκα απηφ ζπλίζηαηαη ζε
έξγα, δξάζεηο θαη κέηξα ηερληθήο θχζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ θνξέσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπο, ζηελ ελεξγνπνίεζε
επηρεηξεζηαθψλ εξεπλεηηθψλ/δηαζσζηηθψλ κέζσλ, ηελ ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε
απνκάθξπλζε πνιηηψλ, ηε δηεζλή ζπλδξνκή κέζσ ησλ θαζνξηζκέλσλ δηεζλψλ
κεραληζκψλ
φπνπ θαη φπσο απηή πξνβιέπεηαη θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζεο: θπζηθήο/ηερληθήο κέζσ ηερληθψλ έξγσλ θαη νηθνλνκηθήο/θνηλσληθήο
κέζσ θνηλσληθψλ παξνρψλ ή εληζρχζεσλ πξνο ηνπο πιεγέληεο.
χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2007/60/ΔΚ γηα ηελ «αμηνιφγεζε θαη
δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο» θαη ηελ ελαξκφληζή ηεο ζην εζληθφ δίθαην
(ΚΤΑΗΠ31822/1542/Δ103/20-7-2010 (ΦΔΚ 1108 Β΄), θαζψο θαη φζα νξίδνληαη απφ
ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηα ζηνηρεία πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο γηα θάζε πεξηνρή
ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή ηκήκα δηεζλνχο πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ
ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Αθφκε, ηξνθνδφηεζε θαη ακθίδξνκε επίδξαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ζα πξνθχςεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ
απνξξνήο πνηακψλ ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζηε θάζε νινθιήξσζήο
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ηνπο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ έηζη φπσο
ελαξκνλίζηεθε ζην εζληθφ δίθαην (Ν.3199/2003 θαη Π.Γ. 51/2007).
Έηζη, ν ζρεδηαζκφο θαη νη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ αλακέλνληαη λα
επεξεαζηνχλ ηφζν ζε ζπλνιηθφ (εζληθφ) επίπεδν φζν θαη ζε επηκέξνπο (ηνπηθφ).
Απηφ ζα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, θάηη πνπ
απνηειεί θαη ηελ βαζηθή επηδίσμε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
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Πξνζνκνίσζε βξνρόπησζεο-απνξξνήο κε κεζόδνπο ηερλεηήο
λνεκνζύλεο

Μπφηζεο Γεκήηξηνο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: jimbotsis@civil.auth.gr

Σν αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ζρέζεο βξνρφπησζεο-απνξξνήο
θαη ε πξφβιεςε ρξνλνζεηξψλ ζηάζκεο ή απνξξνήο ρεηκάξξνπ. Η ζρέζε κεηαμχ ησλ
θαηαθξεκληζκάησλ θαη ηνπ λεξνχ πνπ απνξξέεη είλαη πνιχπινθε θαη εμαξηάηαη απφ
πνιιέο παξακέηξνπο. Ιδηαίηεξα ζε νξεηλέο δαζσκέλεο ιεθάλεο ν βαζκφο
πνιππινθφηεηαο απμάλεηαη ζεκαληηθά, ην πδξνινγηθφ θαηλφκελν είλαη κε-γξακκηθφ
θαη ε ηειηθή απνξξνή εμαξηάηαη απφ πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.
Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζρέζεο βξνρφπησζεο-απνξξνήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κέζνδνη ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Οη κέζνδνη απηνί ελδείθλπληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε
κε-γξακκηθψλ ζρέζεσλ θαη ην θπξηφηεξν είλαη ζε ζέζε λα αγλννχλ ηηο επηπιένλ
κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ θαηλφκελν γηα ηηο νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είλαη αλέθηθην λα βξεζνχλ κεηξήζηκα ζηνηρεία.
Γεκηνπξγήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια, αξρηθά έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ
Γίθηπν (ΣΝΓ) ηξηψλ επηπέδσλ (έλα θξπθφ επίπεδν) εθπαηδεπφκελν κε ηνλ αιγφξηζκν
Back-Propagation, πνπ απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ΣΝΓ κε εθαξκνγή ζε αξθεηέο
πδξνινγηθέο έξεπλεο. Σν δεχηεξν κνληέιν απνηειεί κία εθαξκνγή Bayesian κεζφδσλ
ζηα ΣΝΓ (έλα ΣΝΓ ηξηψλ επηπέδσλ – έλα θξπθφ επίπεδν) κε ζθνπφ λα μεπεξαζηνχλ
νξηζκέλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, κε
έκθαζε ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο γελίθεπζεο ηνπ κνληέινπ. Σν ηξίην
κνληέιν απνηειεί κία εθαξκνγή ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ Μεραλψλ Γηαλπζκάησλ
Τπνζηήξημεο (ΜΓΤ) πνπ είλαη έλα παλίζρπξν εξγαιείν ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεγξακκηθφηεηαο.
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο είλαη ην ηκήκα ηεο νξεηλήο δαζσκέλεο
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ Βελέηηθνπ. Η έμνδνο ηεο ιεθάλεο είλαη ε πέηξηλε
γέθπξα ζην «Σξίθσκν» φπνπ κεηξάηαη ε ζηάζκε ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ε έθηαζε ηεο
αλέξρεηαη ζε 491.9 km2 κε ηε κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηεο λα θαιχπηεηαη απφ δαζηθή
βιάζηεζε. ηα κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεθαηξείο είζνδνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ηελ βξνρφπησζε θαη ρηνλφπησζε ζε ρξφλνπο t, t-1 θαη t-2 απφ ηέζζεξηο
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο θαη ηε ζηάζκε ρεηκάξξνπ ζε ρξφλν t-1. Ωο ζηφρνο ησλ
κνληέισλ ηέζεθε ε ζηάζκε ηνπ ρεηκάξξνπ ζε ρξφλν t.
Σα δεδνκέλα δηαηξέζεθαλ ζε ηξία ζχλνια, έλα γηα εθπαίδεπζε, έλα γηα
επηθχξσζε θαη έλα γηα έιεγρν ηνπ κνληέινπ. Μειεηήζεθαλ νθηψ δηαθνξεηηθέο
αξρηηεθηνληθέο γηα ηα ΣΝΓ (Back-propagation θαη Bayesian regularization)
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κεηαβάιινληαο ην πιήζνο ησλ λεπξψλσλ ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ θαη γηα θάζε κία
ηνπνινγία έγηλαλ δέθα πξνζνκνηψζεηο. Η κέζνδνο cross-validation ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ λεπξψλσλ ζην θξπθφ επίπεδν. Αληίζηνηρα ε
απφδνζε ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο ησλ ΜΓΤ αμηνινγήζεθε απφ ηελ επηινγή ησλ
ζπλαξηήζεσλ ππξήλα. ηελ παξνχζα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε γξακκηθή, ε
πνιπσλπκηθή θαη ε Γθανπζηαλή ζπλάξηεζε ππξήλα.
Η αμηνπηζηία, ε απφδνζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ ειέγρζεθε κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε δχν δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο. Σα κνληέια ησλ
ΣΝΓ απνδείρζεθαλ φηη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζρέζεο
βξνρφπησζεο-απνξξνήο θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο είλαη δχζθνιε. Ληγφηεξν
απνηειεζκαηηθφ, αιιά κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα απνδείρζεθε ην ηξίην κνληέιν
ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ ΜΓΤ.
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Αλάπηπμε δηδηάζηαηνπ κνληέινπ δηπιήο δηαπεξαηόηεηαο γηα ηε κειέηε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηιεθηηθήο ξνήο ηνπ λεξνύ θαη ησλ νπζηώλ ζην
έδαθνο θαη πεηξακαηηθή αμηνιόγεζή ηνπ κε ζπζθεπή Hele-Shaw

Παξαζθεπάο Υαξάιακπνο
Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: paraskevasb@gmail.com

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα βήκαηα αλάπηπμεο ελφο
δηζδηάζηαηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν ζα πξνζνκνηψλεη ην θαηλφκελν ηεο
επηιεθηηθήο ξνήο ηνπ λεξνχ θαη ησλ δηαιπκέλσλ νπζηψλ πνπ απηφ πεξηέρεη ζηελ
αθφξεζηε δψλε ηνπ εδάθνπο. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ κνληέισλ
δηπιήο πεξαηφηεηαο (dual-permeability). χκθσλα κε απηήλ ην έδαθνο ρσξίδεηαη ζε
δχν θάζεηο. Η πξψηε θάζε αθνξά ηνπο καθξνπφξνπο ηνπ εδάθνπο θαη ε άιιε ην
ππφινηπν εδαθηθφ πξνθίι. Κάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο πεξηγξάθεηαη απφ
δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο ξνήο. Η ξνή ζην καθξνπνξψδεο πξνζεγγίδεηαη κε ρξήζε ηεο
εμίζσζεο ηνπ θηλεκαηηθνχ θχκαηνο ελψ ζην ππφινηπν εδαθηθφ πξνθίι
ρξεζηκνπνηείηαη ε δηδηάζηαηε εμίζσζε Richards. Καη ζηηο δχν απηέο εμηζψζεηο
εκπεξηέρνληαη νη φξνη κεηαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαιιαγήο ηνπ λεξνχ
κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ (καθξνπνξψδνπο θαη εδαθηθνχ πξνθίι). H κέζνδνο πνπ
επηιέρζεθε γηα ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Richards είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο
δηδηάζηαηεο κεζφδνπ ελαιιαζζφκελσλ θαηεπζχλζεσλ (A.D.I., Alternating Direction
Implicit Method) κε ηελ κέζνδν πξφβιεςεο δηφξζσζεο ησλ Douglas and Jones. Οη
εμηζψζεηο απηέο θαηαιήγνπλ ζε ηξηδηαγσληθά ζπζηήκαηα ζπληειεζηψλ ηα νπνία
επηιχνληαη κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ Thomas.
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ κεζφδσλ επηιέρζεθε δηφηη πξνζθέξεη επζηάζεηα
άλεπ φξσλ, ηαρχηεηα ζχγθιηζεο θαζψο θαη αθξίβεηα. Οη νξηαθέο ζπλζήθεο πνπ
κειεηήζεθαλ ζην κνληέιν, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηνπο καθξνπφξνπο φζν θαη ην
ππφινηπν εδαθηθφ πξνθίι, είλαη: i) επάλσ νξηαθή ζπλζήθε: Η επάλσ νξηαθή ζπλζήθε
αθνξά ηελ γλσζηή εηζξνή απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ii) θάησ νξηαθή ζπλζήθε:
Οη δπλαηφηεηεο πνπ ζα δίλεη ην κνληέιν φζνλ αθνξά ηελ θάησ νξηαθή ζπλζήθε ζα
είλαη ε ζπλζήθε γλσζηήο ππφγεηαο ζηάζκεο θαζψο θαη ζπλζήθε ειεχζεξεο
ζηξάγγηζεο, iii) πιεπξηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο.
Η ξχζκηζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα θαηά ηελ
αλάπηπμή ηνπ. Σν ππφ αλάπηπμε καζεκαηηθφ κνληέιν απαηηεί γηα ηε ξχζκηζε θαη
επαιήζεπζή ηνπ ηε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ ζεη δεδνκέλσλ εηζφδνπ. H ξχζκηζε
ηνπ κνληέινπ ζα γίλεη κέζσ κηαο ζπζθεπή Hele-Shaw ζηελ νπνία ζα
ηνπνζεηεζνχληξία είδε εδαθψλ (ειαθξχ, κέζν, βαξχ). Μεηά απφ θχθινπο δηαβξνρήο
θαη μήξαλζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εδαθψλ ζα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο
δεκηνπξγίαο καθξνπνξψδνπο κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο θαη δηφγθσζεο ησλ νξπθηψλ
ηνπ εδάθνπο. Μέζσ ηεο θσηνγξάθηζεο ηνπ εδαθηθνχ πξνθίι (κεηά απφ δηαβξνρέο)
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θαη ηεο εγθαηάζηαζεο κηθξναηζζεηήξσλ πγξαζίαο ζην Hele-Shaw ζα δεκηνπξγεζεί
κηα νινθιεξσκέλε νπηηθνπνηεκέλε θαη πνζνηηθνπνηεκέλε απνηχπσζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο επηιεθηηθήο ξνήο.
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Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηόζν ζεκεηαθώλ πεγώλ ξύπαλζεο όζν θαη ησλ
αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ ζηελ
ιεθάλε απνξξνήο ησλ Ν. Μνπδαληώλ

ηάξθνο Ηιίαο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, ΑΠΘ
e-mail: isiarkos@civil.auth.gr

Με ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηφζν
πηζαλψλ ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο φζν θαη ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
απνηεινχλ θαηαλεκεκέλε κνξθή ξχπαλζεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηελ
ιεθάλε απνξξνήο ησλ Ν. Μνπδαληψλ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο θαηεμνρήλ
γεσξγηθήο έθηαζεο ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ θαιιηεξγείηαη θαη αξδεχεηαη εληαηηθά φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζηελ νπνία ε ρξήζε ιηπαζκάησλ έρεη εληαηηθνπνηεζεί ζε
ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ βαζκφ.
ηελ πξψηε πεξίπησζε νπζηαζηηθά θαηαβάιιεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο
ησλ πδξνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο έλαληη
πηζαλψλ ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ δσλψλ πξνζηαζίαο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ε αλάπηπμε ελφο κφληκνπ
κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηεο ππφγεηαο ξνήο (MODFLOW) θαη ζηε ζπλέρεηα ε
νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ ξχπσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο (MODPATH). Σα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο ζπκβάινπλ ζηνλ
νξζνινγηθφ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο, θαζψο θαη ζηελ νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο λέσλ πεγψλ
πδξνιεςίαο.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε επηρεηξείηαη ε κειέηε ηεο ληηξνξχπαλζεο πνπ νθείιεηαη
ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Με άιια ιφγηα πξαγκαηνπνηείηαη ε
αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηεο κεηαθνξάο ησλ ληηξηθψλ (MT3DMS)
βαζηδφκελνπ ζ’ έλα κε-κφληκν κνληέιν ξνήο ην νπνίν απνηειεί επέθηαζε ηνπ
ππάξρνληνο κφληκνπ κνληέινπ ξνήο. Η ελ ιφγσ πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα κηαο αξρηθήο πξνζπάζεηαο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ
πεξηνρή κειέηεο φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ζηνλ
ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ (π.ρ.
πνξψδεο, ζπληειεζηήο δηαζπνξάο, ζπληειεζηήο απνληηξνπνίεζεο) ζηε κεηαθνξά
ησλ ληηξηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ηηκή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ
θξίζηκσλ παξακέηξσλ ζηηο ηηκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ληηξηθψλ, δηακνξθψλνληαο
κηα γεληθή εηθφλα φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ησλ ληηξηθψλ θαη θαλεξψλνληαο ηνλ
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βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηάθνξεο παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο.
Δπηπξφζζεηα, θαηαδεηθλχνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ
ην πξφβιεκα ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ιήςε
ακέζσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ.
Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε αξκφδην θνξέα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή δηαρείξηζε ηνπ πδξνθνξέα
αιιά θαη ησλ πεγψλ ξχπαλζεο κε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα
δηαρείξηζε επηθεληξσκέλε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείιεη λα
θαηαζηεί βηψζηκε θαη ε νπνία κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ
ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ζα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία.

27

Θερινό Στολείο Εκπαίδεσζης και Έρεσνας: «Ο ζύνθεηορ πόλορ ηηρ διασείπιζηρ ηων
ςδαηικών πόπων ζηην ηοπική και πεπιθεπειακή ανάπηςξη»
Θεζζαλονίκη, 26-31 Αςγούζηος 2013

Κιηκαηηθή αιιαγή θαη επηπηώζεηο ζηελ πδξνδόηεζε

πάρνο Θσκάο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: tspachos@civil.auth.gr

Οη ελδερφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα επηθέξνπλ ξηδηθέο αιιαγέο θαη ζα επηηείλνπλ
ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο αξθεηψλ
πφιεσλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ
επηθαλεηαθέο πεγέο πδξνιεςίαο (Αιηάθκνλαο), θαξζηηθέο πεγέο (Αξαβεζζφο) θαη
ιηγφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ππφγεηα λεξά (γεσηξήζεηο).
Οη πεγέο Αξαβεζζνχ έρνπλ ζαλ δψλε ηξνθνδνζίαο ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ
Πάηθνπ θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο θαηαθξεκλίζεηο. Η ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ
εκεξήζηα παξαγσγή ηνπ λεξνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
Θεζζαινλίθεο, είλαη πεξίπνπ 40% (70.000 - 120.000 m3) θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ
πνιχ θαιή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. , ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα
Τδξαπιηθήο θαη Σερληθήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ
ΑΠΘ, απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα CC-WaterS
("Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πδξνδφηεζε"), επειπηζηψληαο λα
απνθνκίζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα ραξάμεη ηε κειινληηθή
ζηξαηεγηθή ηεο. Οη πεγέο Αξαβεζζνχ ήηαλ ην πεδίν δνθηκψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
Δ.Τ.Α.Θ. ΑΔ.
Σν πξφγξακκα CC-WaterS είρε ηξηεηή δηάξθεηα θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην
ηνπ 2012. πκκεηείραλ 18 εηαίξνη απφ 9 ρψξεο.. Οη εθηηκψκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο
θαη ζπλεπψο ε δηαζεζηκφηεηα χδαηνο, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο γηα κειινληηθέο
ρξήζεηο γεο ήηαλ ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία αλαδεηήζεθαλ επαξθείο απαληήζεηο θαη
δηνηθεηηθά κέηξα γηα λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ κειινληηθή παξνρή
λεξνχ γηα χδξεπζε. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε επηά ελφηεηεο. Οη δχν πξψηεο
αθνξνχζαλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία θαη
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ. Οη άιιεο 5 ελφηεηεο ήηαλ
θαζαξά επηζηεκνληθέο θαη άκεζα δηαζπλδεκέλεο. πλνπηηθά αλαθέξνπκε ηηο
ηειεπηαίεο:
Δλφηεηα 3 «Κιηκαηηθή Αιιαγή»: Η πξψηε επηζηεκνληθή δξάζε ηνπ έξγνπ
αθνξνχζε, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ εθηίκεζε ηεο κνξθήο θαη ηεο έθηαζεο ηεο
ελδερφκελεο κειινληηθήο αιιαγήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε κηα θνηλή
κεζνδνινγία γηα ηελ επηινγή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ
ππνβηβαζκνχ ηεο θιίκαθαο γηα ηελ αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία, ηηο θαηαθξεκλίζεηο θαη
ηηο ζεξκνθξαζίεο. Δπηιέρζεθε έλα ζελάξην εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ην A1B,
σο θνηλφ ζελάξην γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο (IPCC, 2007).
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Δλφηεηα 4 «Γηαζεζηκφηεηα Τδαηηθψλ Πφξσλ»: Σν θχξην αληηθείκελν
ελδηαθέξνληνο ηεο ελφηεηαο απηήο ήηαλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θάησ
απφ ηηο ελδερφκελεο δπζκελείο ζπλζήθεο αλαλεψζεψο ηνπο ιφγσ θιηκαηηθήο
αιιαγήο.
Δλφηεηα 5 «Υξήζεηο Γεο θαη Τδαηηθνί Πφξνη»: Οη ρξήζεηο γεο θαη νη κεηαβνιέο
ηνπο απνηεινχλ ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ πξνζδηνξίδεη ην πδξνινγηθφ
θαζεζηψο κηαο πεξηνρήο θαη επεξεάδεη άκεζα ην ηζνδχγην θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ
λεξνχ.
Δλφηεηα 6 «Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθή Δθηίκεζε»: ηελ ελφηεηα απηή έγηλε
εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ αζθάιεηα ηεο
δεκφζηαο παξνρήο λεξνχ.
Δλφηεηα 7 «Μέηξα Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο»: Η ελφηεηα απηή απνηειεί ηελ
θαηαθιείδα ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ζπληίζεληαη θαη ιακβάλνπλ κνξθή εθαξκνγήο
ζηελ πξάμε φιεο νη αλαιχζεηο θαη ηα επί κέξνπο ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ
ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Σηκνινγηαθέο πνιηηηθέο κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ ζηελ αζηηθή
ρξήζε, δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ θαηαλαισηώλ θαη αμηνπνίεζε
λέσλ ηερλνινγηώλ: Δθαξκνγή ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο

Σζαβδαξίδνπ Αλαζηαζία-Γέζπνηλα
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: atsavda@civil.auth.gr

Οη απμαλφκελεο αλάγθεο ζε λεξφ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, απφξξνηα ησλ έληνλσλ
ξπζκψλ αζηηθνπνίεζεο, αιιά θαη ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο, ε εμάληιεζε θαη
ξχπαλζε ησλ ππαξρφλησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε κηα Δηαηξεία Ύδξεπζεο γηα ηελ βηψζηκε θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ αζηηθήο θαηαλάισζεο.
ηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο ηάζεο γηα εμνηθνλφκεζε (ζπλδηάζθεςε “RIO+20”
γηα ηελ Αεηθφξν, Βηψζηκε Αλάπηπμε), ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ
πδαηηθψλ πφξσλ, ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Δηαηξείεο Ύδξεπζεο απνηεινχλ θνξπθαίεο
επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νινέλα απμαλφκελσλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζηηθήο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο.
χκθσλα θαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ην Νεξφ (2000/60/ΔΚ) νη
θαηάιιειεο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ
αλαγλσξίδνληαη σο ηα πιένλ δηαδεδνκέλα νηθνλνκηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο
νινθιεξσκέλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο άπνςεο γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ, πνπ ζα
βαζίδεηαη ζε ζαθή θαη αθξηβή δεδνκέλα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αμηνπνηψληαο θαηαλαισηηθά δεδνκέλα πνπ
παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Δ.Τ.Α.Θ, ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ πεηξακαηηθή
εθαξκνγή θαη λέεο ηερλνινγίεο, δηεξεπλήζεθε ζε ρξνληθφ θαη ρσξηθφ επίπεδν ε
δήηεζε λεξνχ αζηηθήο ρξήζεο ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο,
ζθηαγξαθήζεθε ην θαηαλαισηηθφ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, αμηνινγήζεθε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ
Δηαηξεία. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο
ησλ θαηλνκεληθψλ απσιεηψλ πνπ νθείινληαη ζηα κεηξεηηθά ζθάικαηα ησλ
πδξνκεηξεηψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δεδνκέλσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε πξφγξακκα GIS πξνζδηνξίζζεθε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
ζπλαπηψλ εηψλ ε κέζε θαηαλάισζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ αλά πδξφκεηξν, ε
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ππθλφηεηα πδξνκέηξσλ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαη εληνπίζζεθαλ θαη νη ζέζεηο
ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εκθαλίδνπλ πςειέο θαηαλαιψζεηο. Σαπηφρξνλα
δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρνη ζεκαηηθνί ράξηεο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθε ν
αξηζκφο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζε θάζε Γήκν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
Θεζζαινλίθεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ ζπλαπηψλ εηψλ ππνινγίζζεθαλ νη
κέζεο ηεηξακεληαίεο θαηαλαιψζεηο θάζε Γήκνπ παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζεσλ. Αθφκε, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επηπέδσλ ηεο δήηεζεο, νη θαηαλαισηέο, αλάινγα κε ηα θπβηθά πνπ θαηαλάισζαλ
θάζε ηεηξάκελν, θαηαηάρζεθαλ ζηηο έμη θιίκαθεο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Δ.Τ.Α.Θ.. Σέινο,
νη ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο αλαιχζεθαλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν
απνηεινχλ εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ.
Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ.
πηινηηθή εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθαλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε θαη εηθνζηηεηξάσξε ιήςε δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο, κε ζηφρν ηελ
ζθηαγξάθεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ
εκεξήζησλ αηρκψλ δήηεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή
ελαιιαθηηθψλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε
πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θαηλνκεληθψλ απσιεηψλ πνπ νθείινληαη ζηα
κεηξεηηθά ζθάικαηα ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ
κεηξεηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο.
Η αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηελ εμαγσγή ελδηαθέξνλησλ
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ αζηηθήο ρξήζεο θαη ηηο
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε
πξνηάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο
δήηεζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ.
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Γηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ηειεπηζθνπηθώλ εηθόλσλ θαη
αεξνθσηνγξαθηώλ πςειήο αλάιπζεο ζηε κειέηε πνηάκησλ
ζπζηεκάησλ

Σζνιαθίδεο Ισάλλεο
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Α.Π.Θ.
e-mail: tsolakidis@civil.auth.gr

Η ηερλνινγηθή εμέιημε ζηoλ ηνκέα ηεο γεσπιεξνθνξηθήο ζπλερψο θαη πξνζθέξεη
πςειήο πνηφηεηαο, νινθιεξσκέλα δεδνκέλα, κεγάιεο ρσξηθήο θαη θαζκαηηθήο
θιίκαθαο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Δηδηθφηεξα, ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα απφ εκπνξηθνχο δνξπθφξνπο, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ βάζνπο, ζηε κνξθνινγία ησλ αθηψλ, ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε πνηακψλ, ζηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ πδάησλ, θ.α.
Σέηνηεο κέζνδνη έρνπλ μεθηλήζεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην Δπξσπατθφ Πιαίζην γηα ηα
Ύδαηα (Water Framework Directive 2000/60/EC), φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε
ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ πδάησλ.
ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη πην γλσζηνί ηειεπηζθνπηθνί δνξπθφξνη (π.ρ.
Modis, Landsat, Spot), νη νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πδξνινγηθέο εθαξκνγέο,
ελψ ζπζρεηίδεηαη ε ρξνληθή θαη ρσξηθή ηνπο θιίκαθα, κε πην πξφζθαηνπο
δνξπθφξνπο (π.ρ. IKONOS). Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ έγρξσκσλ
αεξνθσηνγξαθηψλ, ρακεινχ θφζηνπο, ζηε ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Παξάιιεια ζηελ εξγαζία,
παξνπζηάδνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο επεμεξγαζίαο ησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ,
ζηελ εμαγσγή δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Ωο κειέηε πεξίπησζεο ιακβάλεηαη ην
ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα (επί ειιεληθνχ εδάθνπο) θαη ε ιίκλε Κεξθίλε.
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