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Ηράκλειτοσ ΙΙ 
Ενίςχυςη του ανθρϊπινου ερευνητικοφ δυναμικοφ μζςω τησ υλοποίηςησ διδακτορικήσ ζρευνασ 

 
ΤΝΕΔΡΙΟ “Παρουςίαςη τησ πορείασ τησ ζρευνασ και ανταλλαγή τεχνογνωςίασ” 

KOZANH, 11/12/2012 

H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο - ΕΚΣ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ τρατθγικοφ 
Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: Ηράκλειτοσ ΙΙ . 
Επζνδυςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου.  



ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Η παροφςα διδακτορικι ζρευνα εςτιάηεται ςτθ μελζτθ για τθν 
ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ με ςτόχο τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ 
τθσ οικολογικισ ποιότθτασ των απορροϊν από εξορυκτικζσ 
δραςτθριότθτεσ λιγνίτθ ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 
αλλά και τθν πρόβλεψθ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτουσ 
παρακείμενουσ υδατικοφσ πόρουσ με τθν χριςθ κατάλλθλου 
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ, καταγραφισ και μετάδοςθσ 
των αποτελεςμάτων. 

 Βαςικό ςτόχο αποτελεί θ ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου πρόβλεψθσ για 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςτακερότθτασ των αποκζςεων ορυχείων 
λιγνίτθ και τθσ ποιότθτασ των υδάτινων πόρων που γειτνιάηουν με 
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ λιγνίτθ ϊςτε να αναγνωριςτοφν 
ςθμειακζσ και διάχυτεσ πθγζσ ρφπανςθσ οι οποίεσ ςχετίηονται με 
τισ όξινεσ ι άλλεσ ρυπαντικζσ απορροζσ των ορυχείων ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (π.χ. εκδιλωςθσ εκτάκτων φυςικϊν 
φαινομζνων). 
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ΟΡΤΧΕΙΑ 
ΛΙΓΝΙΣΗ 
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ΔΙΚΣΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (3/3) 



ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ 

Κατόπιν ζρευνασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των λιγνιτικϊν ορυχείων, 
μελζτθσ των διακζςιμων ςτοιχείων και διαβοφλευςθσ με αρμόδια 
ςτελζχθ τθσ ΔΕΗ επιλζχκθκε θ εγκατάςταςθ των μετρθτικϊν 
ςτακμϊν ςε τρία ςθμεία: 

Ρζμα «ουλοφ» (ςφςτθμα 0033) 

Γεϊτρθςθ εντόσ περιοχισ ορυχείων Πτολεμαΐδασ (ςφςτθμα 0034) 

Ζξοδοσ μονάδασ επεξεργαςίασ ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου (ςφςτθμα 0035) 

 

Σα βαςικά κριτιρια χωροκζτθςθσ των ςτακμϊν μζτρθςθσ ιταν, 
μεταξφ άλλων, θ εγγφτθτα ςτισ περιοχζσ των λιγνιτικϊν ορυχείων, θ 
εγγφτθτα ςε επιφανειακά και υπόγεια νερά, ιςτορικό παλιότερων 
αςυνεχϊν μετριςεων, προςβαςιμότθτα, δυνατότθτα 
θλεκτροδότθςθσ, φφλαξθσ κτλ. 

 

  

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ (1/3) 

Κάκε ςφςτθμα μζτρθςθσ αποτελείται 
από ζνα φωρατι που περιλαμβάνει τα 
ςτοιχεία μζτρθςθσ (θλεκτρόδια και 
αιςκθτιρεσ) τα οποία προςτατεφονται 
από ζνα ςτιβαρό μεταλλικό κζλυφοσ. 
Σα υπόλοιπα βαςικά ςτοιχεία είναι θ 
μονάδα ελζγχου και θ μονάδα 
μεταφοράσ δεδομζνων.  

Αναλυτικότερα κάκε ςφςτθμα 
αποτελείται από: 

Φωρατι με προςαρμοςμζνα 
θλεκτρόδια/αιςκθτιρεσ  

Καλϊδιο πόντιςθσ 

Μονάδα ελζγχου 

Φορθτό υπολογιςτι 

Αςφρματο internet  

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ (2/3) 

Σο κάκε ςφςτθμα μπορεί να μετριςει ταυτόχρονα μζχρι 15 φυςικοχθμικζσ 
παραμζτρουσ. Οι ςυγκεντρϊςεισ προςδιορίηονται μζςω ιοντικϊν 
επιλεκτικϊν θλεκτροδίων τα οποία μαηί με τουσ αιςκθτιρεσ 
προςαρμόηονται ςτο κάτω άκρο του φωρατι. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ επιλζχκθκαν για μζτρθςθ (με 
κριτιρια τα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ κακϊσ και τθν 
τεχνολογικι διακεςιμότθτα των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ) οι εξισ 
παράμετροι: 

pH 

Αγωγιμότθτα 

Νιτρικά ιόντα (NO3) 

Χλωριόντα (Cl) 

Θειικά ιόντα (SO4) 

Θερμοκραςία  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ (3/3) 

Σα ςυςτιματα εφαρμόςτθκαν ςε ζνα 
δίκτυο 3 ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ με 
αςφρματθ τθλεμετρικι ςφνδεςθ (3G 
ADSM) για τθν μεταφορά δεδομζνων 
μζςω διαδικτφου. Επιπλζον το ςφςτθμα 
περιλαμβάνει ειδικό λογιςμικό για τθν 
αυτόματθ καταγραφι και αποκικευςθ 
μετριςεων, βακμονόμθςθ θλεκτροδίων, 
διεξαγωγι διαγνωςτικϊν ελζγχων και 
επαλικευςθ, επεξεργαςία και 
παρουςίαςθ των δεδομζνων. Σο 
λογιςμικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ 
ζνα ςφςτθμα προειδοποίθςθσ με 
αυτόματεσ ειδοποιιςεισ (π.χ. μζςω 
αποςτολισ email) όταν οι ςυγκεντρϊςεισ 
του ρυπαντικοφ φορτίου υπερβοφν 
προκακοριςμζνα οριακά επίπεδα. 



ΣΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ 

 H αρχι λειτουργίασ του φωρατι μζτρθςθσ φυςικο-χθμικϊν 
παραμζτρων βαςίηεται ςτισ ποτενςιομετρικζσ μετριςεισ. Η βάςθ για 
όλεσ τισ ποτενςιομετρικζσ μετριςεισ με τθ χριςθ των Ιοντικϊν 
Επιλεκτικϊν Ηλεκτροδίων είναι θ εξίςωςθ Nernst. 

 
 Ο πολφ-παραμετρικόσ αιςκθτιρασ, φωρατισ, είναι εξοπλιςμζνοσ με 

ζνα πολυκάναλο ποτενςιόμετρο. Η αρχι των μετριςεων των 
ιοντικϊν ενεργοτιτων (ion activities) βαςίηεται ςτθν άμεςθ 
καταγραφι τθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ (emf) μζςω του πολφ-
κάναλου φωρατι (multi-electrode electrochemical element), ο 
οποίοσ φζρει από 8 θλεκτρόδια μζτρθςθσ (measurement electrodes) 
και ζνα θλεκτρόδιο αναφοράσ (reference electrode), το οποίο είναι 
κοινό για όλα τα θλεκτρόδια μζτρθςθσ. Ο φωρατισ αποτελείται από 
μία (flow-through) ποτενςιομετρικι κυψζλθ. Tα θλεκτρόδια 
μζτρθςθσ ςυνδζονται με τθν είςοδο υψθλισ αντίςταςθσ (1013 Ohm) 
του ποτενςιόμετρου, και το θλεκτρόδιο αναφοράσ ςυνδζεται με τθν 
είςοδο χαμθλισ αντίςταςθσ. Tο ποτενςιόμετρο παρζχει ακρίβεια 
μετριςεων emf ±1 mV και ευαιςκθςία 0.1 mV. 

 



ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΗ 

Για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απαιτείται θ 
αποςφνδεςθ των φωρατϊν και θ μεταφορά τουσ ςτο εργαςτιριο για 
βακμονόμθςθ κάκε θλεκτροδίου με βάςθ πρότυπα διαλφματα γνωςτισ 
ςυγκζντρωςθσ (θ διορκωμζνθ εξίςωςθ που προκφπτει αποκθκεφεται ςτο 
λογιςμικό του εκάςτοτε ςυςτιματοσ). 

 

Παράμετροσ Εφροσ Ακρίβεια 

  
Ανάλυςη 

  
Βαθμονόμηςη / ‘Ελεγχοσ 

Θερμοκραςία -2 ζωσ +40 oC ±0.01 oC 0.001 oC Από προμθκευτι 

Αγωγιμότητα 1 - 10 S/m 
0.1 - 1 S/m 

0.01 – 0.1 S/m 

±0.03%  
του εφρουσ 

0.01%  
του εφρουσ 

Πρότυπο διάλυμα KCl  
0.002 M - 0.005 M (ζλεγχοσ) 

Βακμονόμθςθ από προμθκευτι 

pH 0 - 14  
μονάδεσ pH 

±0.05 
 μονάδεσ pH  

0.01  
μονάδεσ pH  

Πρότυπα διαλφματα 
4 και 7 μονάδεσ pH  

NO3
- 6.1 – 50000 mg/l 0.1 0.01 Πρότυπα διαλφματα NaNO3  

0.001 M - 0.01 M - 0.1 M 

Cl - 3.5 - 30000 mg/l 0.1 0.01 Πρότυπα διαλφματα NaCl  
0.001 M - 0.01 M - 0.1 M 



ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟΙ ΚΛΩΒΟΙ  

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ 
μελετικθκαν και καταςκευάςτθκαν ειδικά 
ςτεγανοποιθμζνοι κλιματιηόμενοι κλωβοί 
διαςτάςεων 1m x 1m x 1m.  

Οι κλωβοί παρζχουν τθν απαραίτθτθ 
προςταςία των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ από:  

•Ζκκεςθ ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
(βροχι, χιόνι κτλ),  

•Ζκκεςθ ςε ακραίεσ κερμοκραςιακζσ 
μεταβολζσ που δφναται να επθρεάςουν τθ 
λειτουργία των ςυςτθμάτων  

•από βανδαλιςμοφσ, κλοπι εξοπλιςμοφ κτλ 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ - ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
Από τθν αρχι τθσ ζρευνασ  μζχρι ςιμερα διάφορα προβλιματα και περιοριςμοί προζκυψαν τα οποία 
ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και τθ βαρφτθτά τουσ αντιμετωπίςτθκαν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό:  
 
Κακυςτεριςεισ ςτθν εγκατάςταςθ  των ςτακμϊν λόγω γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν ζγκριςθσ 
υμπλθρωματικζσ υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ (ςτακεροποίθςθ κλωβϊν με τςιμζντο, καλωδίωςθ 
θλεκτροδότθςθσ κτλ) 
Προςαρμογζσ και ζλεγχοι κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ζναρξθσ μετριςεων και δοκιμαςτικισ περιόδου για 
διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των μετριςεων  
Προβλιματα κατά τθ μεταφορά των δεδομζνων μζτρθςθσ και ςτον απομακρυςμζνο ζλεγχο των ςτακμϊν 
λόγω περιοδικϊν διακοπϊν τθσ αςφρματθσ 3G ςφνδεςθσ (ADSM) εξαιτίασ αςκενοφσ ςιματοσ ςτθν περιοχι. 
Πραγματοποιικθκε ςειρά δοκιμϊν και παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφρματθσ ςφνδεςθσ (αλλαγι 
rooter, χριςθ εξωτερικισ κεραίασ κτλ) αλλά το πρόβλθμα εξακολοφκθςε. Σελικά θ λφςθ δόκθκε με τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ το οποίο περιοδικά ζλεγχε τθν φπαρξθ αςφρματθ ςφνδεςθσ και ςε περίπτωςθ διακοπισ 
επανζφερε τθν ςφνδεςθ.  
Σεχνικά και λειτουργικά κζματα ςχετιηόμενα με τθν λειτουργικότθτα του λογιςμικοφ, τθν ςτεγανότθτα των 
φωρατϊν κτλ. 
Απροςδόκθτα ςυμβάντα κατά τθ λειτουργία  τα οποία ζκεςαν εκτόσ λειτουργίασ τα ςυςτιματα για 
ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα (π.χ. ηθμιά ςτο προςτατευτικό κζλυφοσ του ςυςτιματοσ 0035 λόγω 
τυρβϊδουσ ροισ νεροφ, αποκοπι τθσ καλωδίωςθσ τροφοδοςίασ ςτο ςφςτθμα 0033 κτλ)  
Περιοριςμζνοσ χρόνοσ ηωισ των θλεκτροδίων ο οποίοσ κυμαίνεται από 6 ζωσ 12 μινεσ και κατόπιν αναλόγωσ 
τθσ χριςθσ θ απόδοςι τουσ ςταδιακά φκίνει και ςυνιςτάται αντικατάςταςι τουσ για τθν επίτευξθ αξιόπιςτων 
αποτελεςμάτων. Περιοδικι βακμονόμθςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ με τθ χριςθ προτφπων διαλυμάτων 
πραγματοποιοφνταν περιοδικά (μθνιαία) για τθν επικφρωςθ των θλεκτροδίων.  
Ζλλειψθ δεδομζνων μετριςεων κατά τισ περιόδουσ που παρουςίαηαν προβλιματα τα ςυςτιματα μζτρθςθσ 
και βρίςκονταν εκτόσ λειτουργίασ. 
Κακυςτεριςεισ ςτθν ςυλλογι ςτοιχείων και δεδομζνων από τρίτουσ φορείσ 
Ζλλειψθ διακεςιμότθτασ βιβλιογραφικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων γενικότερα 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ  
ΤΣΗΜΑ 0033 (4/4) 

τακμόσ μζτρθςθσ ςτο ρζμα «ουλοφ» (φςτθμα 0033) 

Ευρεία διακφμανςθ τθσ αγωγιμότθτασ με τιμζσ από 248 μζχρι 1082 μS/cm.  

 Θερμοκραςιακι διακφμανςθ από 4 ζωσ 25 oC, ανάλογα με τθν εποχι.  

 υγκζντρωςθ NO3
-  από 12 ζωσ 19 mg/L. 

 Οι τιμζσ του pH αρκετά ςτακερζσ με μικρι διακφμανςθ ςτθν περιοχι του 8  

Οι μζςεσ ςυγκεντρϊςεισ SO4
-2 and Cl- παρουςιάηονται υψθλότερεσ 

ςυγκρινόμενεσ με διακζςιμεσ αςυνεχείσ (spot) μετριςεισ τθσ ΔΕΗ Α.Ε. (92.18 
mg/L SO4

-2, 17.40 mg/L Cl-) κυρίωσ κατά τθν κερινι περίοδο. 
Από αναλυτικι μελζτθ καταγραφϊν ςε θμεριςια βάςθ (μζτρθςθ κάκε 10 
λεπτά) προζκυψαν ενδείξεισ για πικανά περιςτατικά ρφπανςθσ περιοριςμζνθσ 
ζκταςθσ (π.χ. ςτισ 16/08/2010) με ςυςχζτιςθ αφξθςθσ ςυγκεντρϊςεων SO4

-2 , 
Cl- και αγωγιμότθτασ. 
Από αντιπαραβολι των μετροφμενων ςυγκεντρϊςεων με μετεωρολογικά 
δεδομζνα τθσ ίδιασ περιόδου δεν παρουςιάςτθκε εμφανισ ςυςχζτιςθ.  
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ  
ΤΣΗΜΑ 0034 (3/3) 

τακμόσ μζτρθςθσ γεϊτρθςθσ ορυχείων  (φςτθμα 0034) 

 Διακφμανςθ τιμϊν αγωγιμότθτασ από 308 ζωσ 912 μS/cm 

 Σιμζσ κερμοκραςίασ από  9 ζωσ 26 oC, ανάλογα με τθν εποχι 

 Σιμζσ ςυγκζντρωςθσ NO3
-  από 3 ζωσ 22 mg/L 

 Οι τιμζσ pH παρουςιάηονται ςχετικά ςτακερζσ με μζςθ τιμι 7.6 

Οι μζςεσ ςυγκεντρϊςεισ SO4
-2 and Cl- παρουςίαςαν διακυμάνςεισ 

ειδικά κατά τουσ μινεσ Αφγουςτο και επτζμβριο 
Από αναλυτικι μελζτθ καταγραφϊν ςε θμεριςια βάςθ (π.χ. ςτισ 
20/10/2010) οι παρατθροφμενεσ αυξιςεισ ςτθ ςυγκζντρωςθ SO4

-2  

ςυςχετίηονται άμεςα με αντίςτοιχεσ μειϊςεισ ςτισ τιμζσ του pH. Σο 
γεγονόσ αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει ζνδειξθ για όξινεσ 
απορροζσ (AMD) ωςτόςο περαιτζρω διερεφνθςθ απαιτείται για τθν 
εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων.     



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ  
ΤΣΗΜΑ 0035 (1/2) 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ  
ΤΣΗΜΑ 0035 (2/2) 

τακμόσ μζτρθςθσ ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου (φςτθμα 0035) 

Μεγάλθ διακφμανςθ τιμϊν αγωγιμότθτασ από 188 ζωσ 839 
μS/cm 

 Σιμζσ κερμοκραςίασ από 20 ζωσ 36 oC 

 Σιμζσ pH ςτακερζσ με μζςθ τιμι ςτο 8.3  

Σιμζσ ςυγκζντρωςθσ NO3
- κυμαίνονται από 8 ζωσ 186 mg/L 

 Σιμζσ ςυγκζντρωςθσ Cl-  από 13 ζωσ 316 mg/L  

Οι ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ των μετροφμενων 
παραμζτρων αποδίδονται ςε ζνα βακμό ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που εμφανίηει το ρεφμα επεξεργαςμζνων 
απορροϊν από τθ μονάδα 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΝΕΧΩΝ ΑΝΑΛΤΕΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ  
ΜΕΘΟΔΟ  
ΑΝΑΛΤΗ ΡΕΜΑ ΟΤΛΟΤ 

ΓΕΩΣΡΗΗ 
ΟΡΤΧΕΙΩΝ 

Θολερότητα (NTU) 
APHA 2130 B  

SMEWW 21st Ed. 2005 
72.1 1.22 

κληρότητα 
(mg/L CaCO3) 

APHA 2340 C –Hardness 
SMEWW 21st Ed. 2005 

489 291 

COD (mg/L) 
Merck Method 023 analogous to EPA 

410.4, APHA 5220 D 
SMEWW 21st Ed. 2005 and ISO 15705 

64 35 

BOD5 (mg/L) 
APHA 5210 B-D  

SMEWW 21st Ed. 2005 
50 15 

DO (mg/L) 
APHA 4500-Ο G  

SMEWW 21st Ed. 2005 
5.5 1.7 

TSS (mg/L) 
APHA 2540-Solids D  

SMEWW 21st Ed. 2005 
862 328 

NO2
- (mg/L) 

APHA 4500-ΝΟ2- Β  
SMEWW 21st Ed. 2005 

0.43 0.007 

NH4
+ (mg/L) 

APHA 4500-ΝΗ3 F  
SMEWW 21st Ed. 2005 

0.878 1.76 

Fe (μg/L) 
APHA 3500-Fe B  

SMEWW 21st Ed. 2005 
(& ΕΝ ISO 15586:2003) 

105.6 <10 

Al (μg/L) 
APHA 3500-Al B  

SMEWW 21st Ed. 2005 
<6 <6 

Επιπλζον των on-line μετριςεων ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ παράμετροι 
μετρικθκαν με βάςθ πρότυπεσ μεκόδουσ ςτο εργαςτιριο από τα ίδια ςθμεία κατά 
τθν ίδια περίοδο χωρίσ όμωσ να παρουςιάηεται εμφανισ ςυςχζτιςθ 



ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΡΤΠΑΝΗ 

 Πραγματοποιικθκε διεξοδικι βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 
από ανάλογεσ επιςτθμονικζσ προςπάκειεσ για τθν εφαρμογι 
μοντζλων πρόβλεψθσ ρφπανςθσ υδάτων για τθν επιλογι του 
είδουσ του μοντζλου που κα αναπτυχκεί. Σελικά λόγω τθσ 
πολυπλοκότθτασ των φυςικοχθμικϊν, βιολογικϊν και 
υδρολογικϊν μθχανιςμϊν που ςυντελοφνται ςτο υπό μελζτθ 
οικοςφςτθμα και των περιοριςμζνων πλθροφοριϊν γφρω 
από αυτό αποφαςίςτθκε θ προςπάκεια να επικεντρωκεί 
ϊςτε να αναπτυχκεί ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο (ςτατιςτικό) 
πρόβλεψθσ. 

 τθν παροφςα φάςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ προςπάκεια 
ανάπτυξθσ και ελζγχου του ςτοχαςτικοφ μοντζλου 
πρόβλεψθσ ρφπανςθσ υδάτινων πόρων με αξιοποίθςθ των 
διακζςιμων μετριςεων.  
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ΣΕΛΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  

  

Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α !!! 
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