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PONTOS Ενηµερωτικό Δελτίο #1 

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης 
της Μαύρης Θάλασσάς υποστηριζόµενη από το 
σύστηµα Copernicus

Το έργο PONTOS του 
Προγράµµατος 
«Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας» ξεκίνησε.

Το έργο «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της 
Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσάς υποστηριζόµενη 
από το σύστηµα Copernicus-PONTOS» µε 
προβλεπόµενη διάρκεια 30 µήνες, είχε την 
πρώτη δηµόσια παρουσίαση του στις 22 Ιουλίου 
2020. Λόγω της πανδηµίας, η παρουσίαση 
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µε την 
συµµετοχή των 6 εταίρων του έργου και 80 
περίπου ερευνητών, επιστηµόνων, υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και εκπροσώπων 
άλλων εµπλεκοµένων φορέων από τις 
συνεργαζόµενες χώρες, καθώς επίσης και από 
τους διεθνείς και περιφερειακούς θεσµούς που 
δραστηριοποιούνται στη ευρύτερη περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου. 

«Θέλω να αναγνωρίσω τον καινοτόµο 
χαρακτήρα της διασυνοριακής συνεργασίας που 
προάγει η  Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε η 
Καθηγήτρια Karin Markides, Πρόεδρος του 
Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Αρµενίας, 
συντονιστή του έργου, στην εναρκτήρια οµιλία 
της. Πρόσθεσε ότι «οι σύνθετες προκλήσεις 
αυτού του αιώνα χρειάζονται συµπράξεις 
πανεπιστηµίου-δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα χωρίς 
σύνορα. Θέλω να συγχαρώ την Ε.Ε. για την 
ανάληψη ηγετικού ρόλου στην κατεύθυνση 
αυτή».

Η Πρέσβυς της Ε.Ε. στην Αρµενία, κα Andrea
Wiktorin, σηµείωσε την σύνδεση του έργου 
PONTOS µε την προτεραιότητα που αποδίδει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «στην αντιµετώπιση των 
κλιµατικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων….
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία είναι µια 
απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις… Αλλά όλοι 
γνωρίζουµε ότι οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της 
Πράσινης Συµφωνίας δεν θα µπορέσουν να 
επιτευχθούν εάν η Ευρώπη ενεργεί µόνη της… ».

Επίσης, τόνισε την σηµασία της διακρατικής 
συνεργασίας σε περιφερειακή κλίµακα, όπως 
αυτή που προωθείται  µεταξύ των χωρών της 
Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, της πολιτικής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πλαισιώνει την 
σχέση της Ε.Ε. µε τις γειτονικές χώρες, και της 
συνεργασίας µεταξύ διαφόρων τοµέων 
δραστηριότητας που επιτρέπει την σύνδεση της 
επιστηµονικής κοινότητας µε την κοινωνία, την 
οικονοµία και τους φορείς διακυβέρνησης, 
προκειµένου να συγκεντρωθούν επαρκείς πόροι 
για την επίτευξη κοινών οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, σηµείωσε ότι 
πρωτοβουλίες όπως το έργο PONTOS µπορούν να 
υποστηρίξουν περαιτέρω την εφαρµογή της 
Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Αρµενίας και της 
Ε.Ε. Το έργο PONTOS, το οποίο είναι και το 
πρώτο διακρατικό έργο που χρηµατοδοτείται από 
την Ε.Ε. µε επικεφαλής εταίρο το AUA. 

Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί µε την οικονοµική βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
Εταίρων του έργου PONTOS και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PONTOS-EU.AUA.AM
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Το έργο κατά την υλοποίησή του θα συλλέξει περιβαλλοντικές πληροφορίες για την Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας µέσω του Ευρωπαϊκού Συστήµατος παρακολούθησης της Γης, Copernicus, οι οποίες θα είναι 
άµεσα προσβάσιµες σε επιστήµονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πολίτες και άλλους 
ενδιαφερόµενους. 

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Κέντρου Acopian  για το Περιβάλλον, κ.Alen Amirkhanian, 
δήλωσε ότι «το Κέντρο είναι περήφανο που φέρνει στο AUA και στην Αρµενία ένα έργο µε ευρεία 
διακρατική σηµασία. Η χρηµατοδότηση της Ε.Ε. µας επιτρέπει να εµβαθύνουµε τις σχέσεις µεταξύ των 
Αρµένιων, Γεωργιανών, Ελλήνων και Ουκρανών εταίρων µας, δηµιουργώντας τυποποιηµένα τοπικές και 
περιφερειακές δυνατότητες περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Δεσµευόµαστε επίσης να 
ενσωµατώσουµε παλιές και εν εξελίξει σχετικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, χρηµατοδοτούµενες 
από την Ε.Ε. και άλλους φορείς, αναζητώντας συµπράξεις και καλύτερα αποτελέσµατα». 

Η κα.Aghavni Harutyunyan, Συντονίστρια του έργου PONTOS από το Κέντρο Acopian για το Περιβάλλον, 
επεσήµανε την διεπιστηµονική πτυχή της συνεργασίας. «Το έργο PONTOS» ανέφερε «θα συνδυάσει την 
περιβαλλοντική επιστήµη και την επιτόπια παρακολούθηση, την επιστήµη δεδοµένων, την πληροφορική, 
τη χαρτογράφηση και την τηλεπισκόπηση και επιπλέον θα προσφέρει µια διαδικτυακή πλατφόρµα 
παροχής και ανάλυσης δεδοµένων σε πολλές χώρες. Η πρόκληση είναι σύνθετη και οι λύσεις απαιτούν 
συνεργασία µεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών πεδίων. Όλοι οι εταίροι µας διαθέτουν τον 
απαιτούµενο ζήλο και ικανότητα για να ανταπεξέλθουµε από κοινού σε αυτή την σύνθετη πρόκληση».

Οι έξι εταίροι του έργου είναι το Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο της Αρµενίας (AUA)-Κέντρο Acopian για το 
Περιβάλλον (Επικεφαλής Εταίρος), το Σώµα Περιβαλλοντικής Προστασίας και Επιθεώρησης Μεταλλείων 
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας-Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το  Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης- Εργαστήριο Οικολογικής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας από την Ελλάδα, η Green Alternative (Γεωργία) και το Εθνικό Πανεπιστήµιο 
Οδησσού I.I. Mechnikov (Ουκρανία). Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 999.967,28 ευρώ και 
συγχρηµατοδοτείται κατά το 92% από Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας 2014-2020 της Ε.Ε. 

Η µαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιµη στο κανάλι του YouTube του Κέντρου Acopian για το 
Περιβάλλον. Για ενηµερώσεις σχετικά µε το έργο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://pontos-
eu.aua.am/.

Χάρτης πιλοτικών περιοχών του 
έργου PONTOS Κάντε κλικ εδώ 
για τη βέλτιστη προβολή του 
χάρτη. 

https://pontos-eu.aua.am/
https://aua-gis-lab.maps.arcgis.com/apps/StoryMapBasic/index.html?appid=bb2f1038b8324a619dd98abd5c7cab03
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Προφίλ πιλοτικών περιοχών του έργου 
PONTOS

Το έργο PONTOS αποτελεί απάντηση σε πολλές 
υπάρχουσες και πραγµατικές περιβαλλοντικές 
ανάγκες. Τα ύδατα των υφαλοκρηπίδων, οι  
περιοχές των παράκτιων ζωνών και των δέλτα 
των ποταµών που χρησιµοποιούνται εκτενώς 
και εντατικά είναι πιθανότατα οι πιο ευάλωτες 
περιοχές στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, 
όπου οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε 
συνδυασµό µε την παγκόσµια κλιµατική 
αλλαγή επηρεάζουν δραµατικά τους φυσικούς 
βιότοπους, τη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήµατα.

Για την αξιολόγηση των υφιστάµενων 
περιβαλλοντικών προκλήσεων, το έργο 
PONTOS θα αναπτύξει µεθόδους και εργαλεία 
που θα µπορούν να δοκιµαστούν κατά τη 
διάρκεια του έργου, τα οποία θα ωφελήσουν 
τους εταίρους του έργου και τους βασικούς 
ενδιαφεροµένους παρέχοντας λεπτοµερείς 
πληροφορίες σχετικά µε τις αξιολογήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στις πιλοτικές περιοχές.

Αυτές οι µέθοδοι και τα ειδικά εργαλεία θα 
εφαρµοστούν κατά την διάρκεια του έργου σε 
τέσσερεις πιλοτικές περιοχές στις 
συµµετέχουσες χώρες. 

Πανοραµική άποψη του Δέλτα του ποταµού 
Νέστου, πιλοτική περιοχή του έργου, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη. Artware

Η πιλοτική περιοχή στην Ουκρανία βρίσκεται 
στο βορειοδυτικό τµήµα του Εύξεινου Πόντου, 
αποτελούµενη από δύο υπό-περιοχές µελέτης: 
την ακτογραµµή και το Δέλτα του ποταµού 
Δνείστερου.

Η ακτογραµµή περιλαµβάνει τις καλύτερες 
παραλίες και περιοχές αναψυχής του Νότου της 
Ουκρανίας, από την πόλη της Οδησσού έως το 
Δέλτα του Δούναβη. Οι χώροι αναψυχής 
περιλαµβάνουν την περιοχή του Δέλτα του 
Δνείστερου και τις παρακείµενες εκβολές του, 
που τη συνδέουν µε τη Μαύρη Θάλασσα, µε ένα 
σηµαντικό µέρος αυτής της περιοχής να ανήκει 
στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο Κάτω Δνείστερου. 

Η πιλοτική περιοχή αντιµετωπίζει προκλήσεις 
όπως η παράκτια διάβρωση και η ρύπανση από 
την υπερπροσφορά θρεπτικών ουσιών που 
επηρεάζουν την ποιότητα των πόσιµων και 
αρδευτικών υδάτων, τις ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές και την καύση υγροτόπων καθώς 
και την διαταραχή της εκροής του ποταµού 
εξαιτίας των επιπτώσεων των σταθµών 
υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η πιλοτική περιοχή στην Ουκρανία

Τοπίο κοντά στο χωριό Mykolaivka στο Δνείστερο 
ποταµό, πιλοτική περιοχή έργου στην Ουκρανία. 
Sergiy Medinets
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Η πιλοτική περιοχή στην Γεωργία

Η πιλοτική περιοχή στην Γεωργία είναι η 
ακτογραµµή και η πεδινή ζώνη της επαρχίας 
Κολχέτι (Colcheti) στη δυτική Γεωργία. Η 
πρώτη, που καλύπτει ολόκληρη την ακτή της 
Γεωργίας, αντιµετωπίζει απειλή σοβαρής 
παράκτιας διάβρωσης που προκαλείται από ένα 
συνδυασµό ανόδου της στάθµης της θάλασσας, 
της τεκτονικής βύθισης της γης, της αλλαγής 
του ποταµού και της ροής των ιζηµάτων. Η 
δεύτερη, καλύπτει το κατάντη τµήµα του 
ποταµού Rioni, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιοχής του δέλτα.

Η περιοχή µελέτης της Κολχίδας χαρακτηρίζεται 
από υγρά εύκρατα φυλλοβόλα οικοσυστήµατα, 
όπως τα αιωνόβια φυλλοβόλα δάση, και από 
υγροτόπους, ενώ τα τροπικά δάση της 
φιλοξενούν 1.100 είδη φυτών, ιδιαίτερα 
ξυλώδη είδη, βρυόφυτα, σχεδόν 500 είδη 
σπονδυλωτών και µεγάλο αριθµό ασπόνδυλων.

Μεταξύ των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει η περιοχή είναι η µείωση της 
ροής του ποταµού και η καθίζηση που 
επηρεάζει την περιοχή του δέλτα και τους 
φυσικούς βιότοπους λόγω της κατασκευής 
αρκετών φραγµάτων και ταµιευτήρων στη 
λεκάνη του ποταµού Rioni.

Άλλες απειλές περιλαµβάνουν τη συνεχή 
διάβρωση του εδάφους και την απώλεια της 
παράκτιας περιοχής, καθώς και την αποψίλωση 
των δασών, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση ή 
και απώλεια των περιοχών ωοτοκίας των ειδών 
οξυρρύγχου (συµπεριλαµβανοµένου του 
οξυρρύγχου του Ατλαντικού).

Η πεδινή περιοχή του Κολχέτι,  πιλοτική περιοχή του 
έργου στη Γεωργία. Zura Javakhishvili

Η πιλοτική περιοχή στην Αρµενία 

Η πιλοτική περιοχή στην Αρµενία περιλαµβάνει 
τη λίµνη Σεβάν, τη µεγαλύτερη πηγή γλυκού 
νερού για την Αρµενία, και την λεκάνη 
απορροής της.

Οι άµεσες προκλήσεις είναι παρόµοιες µε 
εκείνες των περιοχών των ποτάµιων δέλτα 
άλλων πιλοτικών περιοχών, όπως η ρύπανση 
µε φορτία θρεπτικών ουσιών, τα ανεπαρκώς 
επεξεργασµένα λύµατα, η απώλεια 
βιοποικιλότητας, η διαταραχή της λειτουργίας 
του οικοσυστήµατος, η παράνοµη αλιεία κ.λπ.

Επιπλεόν, η αλλαγή στις χρήσεις της γης 
οφείλεται σε αλλαγές στη στάθµη των υδάτων, 
ενώ η οικιστική επέκταση αποτελεί άλλη µία 
µείζονα πρόκληση.

Λίµνη Σεβάν, πιλοτική περιοχή του έργου στην 
Αρµενία. Εθνικό πάρκο Σεβάν

Η πιλοτική περιοχή στην Ελλάδα βρίσκεται στο 
Δέλτα του ποταµού Νέστου και στην 
παρακείµενη παράκτια ζώνη.

Τα κύρια προβλήµατα είναι παρόµοια µε εκείνα 
των δέλτα των ποταµών στην Ουκρανία και τη 
Γεωργία, όπως η µακροχρόνια ρύπανση µε 
θρεπτικά άλατα από τον γεωργικό τοµέα, η 
απόρριψη αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων 
και η ανθρωπογενής διαταραχή της λειτουργίας 
του οικοσυστήµατος.

Η πιλοτική περιοχή στην Ελλαδά
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Κατάρτιση για την 
µεθοδολογία εντοπισµού 
των παράκτιων 
περιοχών που 
παρουσιάζουν διάβρωση

Τον Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο του 2020, η οµάδα του 
έργου PONTOS διενήργησε δύο διαδικτυακές συνεδρίες 
κατάρτισης για τη βασική ερευνητική οµάδα. Η πρώτη 
σχετικά µε τη µεθοδολογία εντοπισµού των παράκτιων 
περιοχών που παρουσιάζουν διάβρωση και η δεύτερη 
σχετικά µε το µοντέλο διαχείρισης αγροτικού νερού 
AquaCrop. Για τους ερευνητές του έργου PONTOS, αυτές οι 
συνεδρίες κατάρτισης είναι σηµαντικές προσθήκες 
ανάπτυξης ικανοτήτων που ενισχύουν την ποιότητα και την 
αξία της προγραµµατισµένης ερευνητικής τους 
δραστηριότητας. Η οµάδα του έργου PONTOS σχεδιάζει µια 
σειρά από πρόσθετες εκδηλώσεις κατάρτισης, οι οποίες θα 
εστιάζουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 
ανάκτηση, την ανάλυση, καθώς και την αξιολόγηση των 
δεδοµένων. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις κατάρτισης θα 
είναι ανοιχτές και θα στοχεύουν στην ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων.

Μία 2ήµερη κατάρτιση για την µεθοδολογία εντοπισµού των 
παράκτιων περιοχών που παρουσιάζουν διάβρωση 

Με επικεφαλής τον Κ. Ζαχόπουλο, παρουσιάστηκε µια 
ολοκληρωµένη µεθοδολογία εντοπισµού των παράκτιων 
περιοχών που παρουσιάζουν διάβρωση. Στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού σεµιναρίου παρουσιάστηκε η µεθοδολογία σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το θεωρητικό µέρος 
κάλυψε θέµατα σχετικά µε το φαινόµενο της διάβρωσης των 
ακτών, βασικές αρχές τηλεπισκόπησης, παρουσίαση βάσεων 
δεδοµένων για δορυφορικές εικόνες, τα κριτήρια επιλογής 
ιστορικών δορυφορικών εικόνων, καθώς και την 
παρουσίαση της µεθοδολογίας που θα εφαρµοστεί για την 
εκτίµηση της παράκτιας διάβρωσης. 

Κατά τη διάρκεια του πρακτικού µέρους, οι συµµετέχοντες 
απέκτησαν γνώσεις σχετικά µε την λήψη δορυφορικών 
εικόνων από βάσεις δεδοµένων όπως οι Earth Explorer, 
Planet Explorer και Copernicus Open Access Hub. 
Επιπροσθέτως, µε την χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών (GIS), οι ερευνητές εκπαιδεύτηκαν: α) στην 
επεξεργασία δορυφορικών εικόνων για την εξαγωγή της 
ακτογραµµής µε την χρήση του εργαλείου SCP plug-in, για 
το QGIS, και β) στην εκτίµηση και αξιολόγηση της ετήσιας 
µεταβολής της ακτογραµµής µε την χρήση του εργαλείου 
Digital Shoreline Analysis System (DSAS), για το ArcGIS.

Η παράκτια διάβρωση είναι ένα από τα ανερχόµενα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
παράκτιες κοινωνίες. Η συνεχής αύξηση της στάθµης της 
θάλασσας και η συχνότερη εµφάνιση των ακραίων καιρικών 
φαινοµένων λόγω της κλιµατικής αλλαγής, σε συνδυασµό µε 
τα ελλιπή ή και ανεπιτυχή µέτρα προστασίας της παράκτιας 
ζώνης εντείνουν το φαινόµενο αυτό.

Η κατάρτιση αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
εφαρµογή κοινής µεθοδολογίας για την εκτίµηση της 
παράκτιας διάβρωσης που θα εφαρµοστεί σε όλες τις 
περιοχές µελέτης του έργου PONTOS.

Σχετικά µε τον Εκπαιδευτή 

Ο Κωνσταντίνος ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
είναι Επιστήµονας της 
Θάλασσάς, κάτοχος MSc στις 
Θαλάσσιες Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Υποψήφιος 
Διδάκτωρ στο Εργαστήριο 
Οικολογικής Μηχανικής & 
Τεχνολογίας του Τµήµατος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της
Πολυτεχνικής Σχολής του  
Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης.
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Tριήµερη κατάρτιση στη χρήση του
µοντέλου AquaCrop
Στις διαλέξεις που παρέδωσε ο Ιωάννης Τσακµάκης, 
παρουσίασε το µοντέλο ανάπτυξης φυτών και 
διαχείρισης αγροτικού νερού AquaCrop στους 
συµµετέχοντες συνεργάτες και ερευνητές του έργου 
PONTOS. 

Πρόκειται για ένα µοντέλο το οποίο έχει τη δυνατότητα 
να προσοµοιώνει την ανάπτυξη διάφορων 
καλλιεργειών, όπως το καλαµπόκι, η ντοµάτα, το 
βαµβάκι, κα. Το µοντέλο αναπτύχθηκε από τη 
Διεύθυνση Εδαφών και Υδάτων του Οργανισµού 
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), για να συµβάλει στην 
αντιµετώπιση ζητηµάτων επισιτιστικής ασφάλειας, στην 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της γεωργίας στο 
περιβάλλον, αλλά και της αποτελεσµατικότητας των 
πρακτικών διαχείρισης στην παραγωγή των 
καλλιεργειών. 

Κατά τη διαδικτυακή κατάρτιση, πραγµατοποιήθηκε µία 
εισαγωγή στις βασικές αρχές και λειτουργίες του 
µοντέλου, ενώ περιγράφηκαν και αναλύθηκαν οι 
κατηγορίες δεδοµένων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του, όπως κλιµατολογικά δεδοµένα, 
εδαφολογικά δεδοµένα, καθώς και δεδοµένα που 
σχετίζονται µε τη φυσιολογία των φυτών. Επιπλέον, η 
οµάδα του έργου συζήτησε το δυνητικό τρόπο χρήσης 
του µοντέλου AquaCrop στο έργο PONTOS.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η οµάδα 
PONTOS θα ανακτά τα απαραίτητα δεδοµένα για την 
εκτέλεση του µοντέλου από τοπικές ή εθνικές βάσεις 
δεδοµένων, αλλά και µέσω των ελεύθερων προϊόντων 
του προγράµµατος Copernicus. 

Στόχος του έργου είναι η χρήση του AquaCrop για την 
εκτίµηση, αρχικά, της κατανάλωσης νερού από το 
γεωργικό τοµέα στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας και αφετέρου η πρόταση νέων, βελτιωµένων 
προγραµµάτων άρδευσης για τη µείωση του υδατικού 
αποτυπώµατος των καλλιεργειών στην περιοχή. 

Με τον τρόπο αυτό το έργο συµβάλει στη διασφάλιση 
της βιωσιµότητας και ανθεκτικότητας των διαθέσιµων 
υδατικών πόρων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Κατάρτιση για το 
µοντέλο AquaCrop

Σχετικά µε τον εκπαιδευτή

Ο Ιωάννης Τσακµάκης κατέχει 
πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, 
πτυχίο MSc στην Υδραυλική 
Μηχανική και είναι Υποψήφιος 
Διδάκτωρ στο Εργαστήριο 
Οικολογικής Μηχανικής & 
Τεχνολογίας του Τµήµατος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου 
Θράκης.
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Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί µε την οικονοµική βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
Εταίρων του έργου PONTOS και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: pontos@aua.am 

Website: pontos-eu.aua.am


