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1. Δηζαγσγή 

Σν παξφλ απνηειεί αλαθνξά απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή επηπιεφλησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε Αξ. 

270636/27.12.2019, ε νπνία αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθψλ 

Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Μνπζείνπ Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο / 

Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ - Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Έιεγρνο 

θαη Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζάιαζζαο ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο» (πεξίνδνο 

παξαθνινχζεζεο - έηνο 2020). 

Η ζπρλή θαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, ηδηαίηεξα ζε επηβαξπκέλα 

ζπζηήκαηα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Σν Έξγν «Έλεγχος και Παρακολούθηση της ποιότητας της θάλασσας στον Όρμο της 

Θεσσαλονίκης» ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βάζεο 

δεδνκέλσλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ θαη δεηθηψλ πνηφηεηαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ επηξνθηζκνχ) ψζηε λα πξνηείλνληαη, απφ ηνλ Γήκν 

Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο αζηηθήο ζαιάζζηαο πεξηνρήο. Η βάζε δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε πξνο θάζε 

θνξέα πνπ δηελεξγεί κειέηεο ή έξεπλα ζηελ πεξηνρή. Πεξαηηέξσ, ην Έξγν έρεη ζηφρν ηε 

ζπλεξγαζία, ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ψζηε ην εξγαζηήξην πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα θαη απνηειεζκαηηθά. Σν έηνο 2020, 

γηα πξψηε θνξά, ε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε πεξηιάκβαλε θαηαγξαθέο επηπιεφλησλ ξχπσλ, 

ηφζν ζηελ πειαγηθή φζν θαη ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε έλαλ 

ζπλδπαζκφ κέζσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Πεξηνρή κειέηεο 

Ο Όξκνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ράξηεο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, νξίδεηαη απφ ηε λνεηή γξακκή πνπ ελψλεη ην αθξσηήξην ηεο 

Παιηνκάλαο ζηα δπηηθά, κε ην αθξσηήξην Μηθξφ Έκβνιν αλαηνιηθά (Δηθ. 1, φξην Α) θαη 

απνηειεί νπζηαζηηθά ην ηκήκα εζσηεξηθά ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ, ν νπνίνο έρεη σο βφξεην 

φξην ηελ αλσηέξσ λνεηή γξακκή θαη σο λφηην φξην ηε λνεηή γξακκή απφ ην αθξσηήξην 

Βαξδάξεο (εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Αμηνχ ζηα δπηηθά) έσο ην αθξσηήξην Μεγάιν Έκβνιν, 

αλαηνιηθά (Δηθ. 1, φξην B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Θεξκατθφο Κφιπνο. Α: φξην Όξκνπ Θεζζαινλίθεο, Β: φξην Θεξκατθνχ Κφιπνπ. Mε 

θφθθηλν ρξψκα ζεκεηψλνληαη νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. 

Πηγή: NASA 2003 

 

Α 

Β 



 

ην ζαιάζζην ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Θεξκατθνχ νη επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχλ θπξίσο ηε ξχπαλζε, ηνλ επηξνθηζκφ, ηε θπζηθή δηαηαξαρή αιιά 

θαη ηελ νπηηθή ξχπαλζε. Η ηειεπηαία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

αζηηθνπνίεζεο θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε 

αλαςπρή, αιιά θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο πνπ απαληνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Θεξκατθνχ θφιπνπ (Πηλ. 1). Σα θπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ θφιπνπ (κηθξφ άλνηγκα, κηθξφ 

βάζνο, θίλεζε ηνπ λεξνχ θ.ιπ.) επηδεηλψλνπλ ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε 

κε ηα επηπιένληα απνξξίκκαηα. 

Όκνηα, ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα, νη θχξηεο πεγέο παξάθηησλ απνξξηκκάησλ είλαη νη 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα παξάθηηα αζηηθά θέληξα, νη απνξξνέο πνηακψλ (MAP / UNEP 

2001, UNEP 2015), αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε λαπηηιία θαη ε αιηεία (Coe & Rogers 

1997, Carić & Mackelworth 2014). 

 

Πίλαθαο 1. ρέζε κεηαμχ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηπηψζεσλ ζηελ παξάθηηα δψλε. 

Γξαζηεξηόηεηεο Παξάγνληεο Δπηπηώζεηο 

Αζηηθνπνίεζε 

Μεηαθηλήζεηο 

Αιιαγέο ρξήζεο γεο, νδηθή, 

ζηδεξνδξνκηθή θαη αεξνπνξηθή 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, εθβάζπλζε 

θαη απφξξηςε ηδήκαηνο ιηκέλσλ, θειίδεο 

ζηε ζάιαζζα, απφξξηςε ιπκάησλ θαη 

απνξξηκκάησλ 

Δπηξνθηζκφο, κείσζε θάιπςεο ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο, 

νπηηθή ξύπαλζε, κείσζε θαη 

πθαικχξσζε ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, ξχπαλζε λεξνχ, θίλδπλνο 

αζζελεηψλ 

Γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Αλάθηεζε γεο, ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη 

δηδαληνθηφλσλ, αχμεζε θνπαδηψλ, 

αθαίξεζε λεξνχ, απφξξηςε ιπκάησλ θαη 

απνξξηκκάησλ 

Δπηξνθηζκφο, κείσζε θάιπςεο ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο, 

ξχπαλζε λεξνχ, κείσζε πνζφηεηαο 

εζσηεξηθψλ πδάησλ ζηελ παξάθηηα 

δψλε 

Σνπξηζκόο 

Αλαςπρή 

Αιιαγέο ρξήζεο γεο, νδηθή, 

ζηδεξνδξνκηθή θαη αεξνπνξηθή 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, 

ιηκελνβξαρίνλεο, αθαίξεζε λεξνχ, 

ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα 

Δπηξνθηζκφο, νπηηθή ξύπαλζε, 

κείσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, 

είζνδνο αικπξνχ λεξνχ ζηνπο 

απνζέκαηα λεξνχ, ξχπαλζε λεξνχ, 

θίλδπλνο αζζελεηψλ, κείσζε θάιπςεο 

ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο 
Καηαζθεπή ιηκέλσλ, επεμεξγαζία 

ηρζχσλ, αιηεπηηθόο εμνπιηζκόο, 

απφβιεηα ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 

Τπεξαιίεπζε, επίδξαζε ζε κε 

αιηεπφκελα είδε, ξχπνη θαη θειίδεο 

πεηξειαίσλ ζηηο αθηέο, αλάδεπζε 

ηδήκαηνο, ξχπαλζε λεξνχ, επηξνθη-

ζκφο 

Βηνκεραλία  

Μεηαηξνπή ελέξγεηαο 

Αιιαγέο ρξήζεο γεο, ζηαζκνί ελέξγεηαο, 

εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, 

επεμεξγαζία απνβιήησλ, λεξφ ςχμεο, 

αλεκφκπινη, απνμήξαλζε πνηακψλ, 

αληηπαιηξξνηαθά εκπφδηα 

Ρχπαλζε λεξνχ, κείσζε εηζφδνπ 

γιπθνχ λεξνχ θαη ηδήκαηνο ζηελ 

παξάθηηα δψλε, ζεξκηθή ξχπαλζε, 

επηξνθηζκφο, νπηηθή ξύπαλζε, 

απψιεηα ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη 

βηνπνηθηιφηεηαο, δηάβξσζε παξάθηηαο 

δψλεο 

 
 

  



 

3. Μέζνδνη θαη ηερληθέο παξαθνινύζεζεο επηπιεόλησλ απνξξηκκάησλ 

Η θαηαγξαθή ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πειαγηθή δψλε θαη 

ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ζπλδπαζκφ ρξήζεο πισηνχ κέζνπ 

(κηθξνχ ζθάθνπο) θαη πζηήκαηνο κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κΔΑ) - Drone. Οη 

κέζνδνη θαη ηερληθέο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ήηαλ ζχκθσλεο κε ην πξσηφθνιιν 

ηνπ έξγνπ MEDSEALITTER
1
 .  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 12 θαηαγξαθέο κε ηε ρξήζε πισηνχ κέζνπ θαη 4 (επνρηθέο) 

θαηαγξαθέο κε ηε ρξήζε κΔΑ, ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία κέηξεζεο, απφ ηελ 

επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΔΚΒΤ ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθψλ 

Γξάζεσλ. Καη ζηνπο δχν αλσηέξσ ηχπνπο θαηαγξαθψλ, ν αέξαο δελ μεπεξλνχζε ηα 1-2 

Βeaufort, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε λα είλαη νξαηά θαη ηα κηθξφηεξα απνξξίκκαηα ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαλνληθά, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε κία επνρηθή (εαξηλή) 

θαηαγξαθή απνξξηκκάησλ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ, κε ηε ρξήζε κΔΑ, ε νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ πεδίνπ ιφγσ Covid-19 (κέζα 

Μαξηίνπ έσο κέζα Μαΐνπ 2020) αιιά θαη επηθξάηεζεο αληίμνσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά 

ην ελαπνκείλνλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άλνημεο 2020. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο επνρηθψλ θαηαγξαθψλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

απνθαζίζζεθε ε αληηθαηάζηαζε ηεο εαξηλήο θαηαγξαθήο κε κία επηπιένλ θζηλνπσξηλή 

θαηαγξαθή, ηνλ κήλα Ννέκβξην 2020. 

θνπφο ησλ εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ επηπιεφλησλ (κάθξν-)απνξξηκκάησλ ζηνλ Όξκν 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, είλαη ε πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ απνξξηκκάησλ, θαη ε απνηχπσζε ηεο ρξνληθήο θαη ρσξηθήο 

θαηαλνκήο απηψλ ζηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ MEDSEALITTER, oη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αθζνλία, ην πιηθφ, ηνλ ηχπν ησλ 

απνξξηκκάησλ αιιά θαη ηηο πηζαλέο πεγέο απηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηζζφηεξν 

επηβαξπκέλσλ ζεκείσλ (φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα απνξξίκκαηα ιφγσ ξεπκάησλ θ.ά.) θαη 

ηεο επνρηθήο δηαθχκαλζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα ηνπο 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο, απφ ηα απνξξίκκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζιακβάλνπλ σο ηξνθή, 

θαζψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

(αιηείο, επαγγεικαηίεο εζηίαζεο θ.ά.), κε απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα.  

                                                           
1
 Σν έξγν MEDSEALITTER απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε θνηλψλ πξσηνθφιισλ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο ζε 

ζεκαληηθά είδε βηνπνηθηιφηεηαο ζηε Μεζφγεην.  Σν έξγν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  INTERREG MED 2014-2020 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχιην 2019. Γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ ζπλεξγάζηεθαλ 10 θνξείο απφ 4 ρψξεο (Ιζπαλία, Γαιιία, Ιηαιία θαη Διιάδα) 

(https://medsealitter.interreg-med.eu/). Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο πηνζέηεζε ην πξσηφθνιιν ηνπ 

MEDSEALITTER θαηά ην έηνο 2019, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1256 ΑΓ. 

https://interreg-med.eu/
https://medsealitter.interreg-med.eu/


 

3.1.  Οπηηθή παξαηήξεζε κε πισηό κέζν  

Η νπηηθή παξαηήξεζε ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο έγηλε 

απφ κηθξνχ κεγέζνπο ζθάθνο (8 m κήθνο, ~1 m χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο), κε 

ηε ρξήζε βαζκνλνκεκέλεο ζηαδίαο (3 m εθαηέξσζελ ηεο πιψξεο ηνπ ζθάθνπο) κε ηε 

ζπκκεηνρή δχν παξαηεξεηψλ (δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζθάθνπο) θαη ελφο θαηαγξαθέα (Δηθ. 

2). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλα GPS κε ξνιφη θαη ην πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο 

απνξξηκκάησλ ηνπ έξγνπ MEDSEALITTER (καδί κε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή χιε).  

Η δεηγκαηνιεςία-θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα ζε θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επλννχζαλ ηελ νξαηφηεηα θαη αληρλεπζηκφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή φηαλ νη 

άλεκνη δελ μεπεξλνχζαλ ηα 2 Βeaufort.  

 

 

Δηθόλα 2. Καηαγξαθή επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ νπηηθήο παξαηήξεζεο απφ πισηφ κέζν 

(κηθξφ ζθάθνο), ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2020.  

 

Καηά ηε δεηγκαηνιεςία-θαηαγξαθή, θαηαγξάθνληαλ θάζε θνξά βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο 

ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο, ηα νλφκαηα ησλ παξαηεξεηψλ, ν ρξφλνο αξρήο θαη ηέινπο ηεο 

θαηαγξαθήο, ε ηαρχηεηα ηνπ ζθάθνπο, νη ζπληεηαγκέλεο αξρήο θαη ηέινπο ηεο θαηαγξαθήο, 

ε ηαρχηεηα θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο. 

Καηαγξάθνληαλ φια ηα επηπιένληα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κεγέζνπο >2,5 cm πνπ 

παξαηεξνχληαλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δεκηνπξγνχζε ε βαζκνλνκεκέλε ζηαδία (3 m 

εθαηέξσζελ ηεο πιψξεο ηνπ ζθάθνπο) θαη ζεκεηψλνληαλ ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο απηψλ, 

ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο απνξξηκκάησλ ηνπ έξγνπ MEDSEALITTER. 

ην γξαθείν, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο απφ ην GPS, ππνινγηδφηαλ θάζε θνξά ην 

κήθνο θαη ην εκβαδφλ ηεο δηαδξνκήο.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 12 θαηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2020.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3. Πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο απνξξηκκάησλ (έργο MEDSEALITTER).  



 

3.2.  Απηόκαηε θσηνγξαθία από κε επαλδξσκέλα ηπηάκελα νρήκαηα (UAV) 

Ο εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην, 

Οθηψβξην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε, επηπιένλ ηεο θαηαγξαθήο κε 

πισηφ κέζν, κε ηε ρξήζε πζηήκαηνο κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κεΔΑ – Drone). 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ επηπιεφλησλ ξχπσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

ππφβαζξα, νξζνκσζατθά αεξνθσηνγξαθηψλ (έλα ζεη γηα θάζε κήλα), νη νπνίεο ιακβάλνληαλ 

θάζε θνξά κε ηε ρξήζε επαγγεικαηηθνχ πζηήκαηνο κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο 

(κεΔΑ – Drone) πνπ δηαζέηεη ην ΜΓΦΙ-ΔΚΒΤ.  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κεΔΑ 

Σν ελ ιφγσ κεΔΑ είλαη κνληέιν Phantom 4 ηεο εηαηξίαο DJI (Shenzhen, China), βάξνπο 

1.380g, κε εκβέιεηα ιεηηνπξγίαο έσο 3,5 km θαη κέγηζην πςφκεηξν πηήζεο ηα 6.000 m. 

Γηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα (ζχζηεκα απνθπγήο εκπνδίσλ κε 

ππέξερνπο, εληνπηζκφο ζέζεο GPS/GLONASS θαη νπηηθφο εληνπηζκφο, ζχζηεκα αζθαιείαο 

επηζηξνθήο, ππνβνήζεζε κε ζηαζεξνπνηεηή πηήζεο, πςειήο απφδνζεο θηλεηήξεο θαη 

κπαηαξίεο) ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνλ ρεηξηζηή λα επηθεληξσζεί ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ πςειήο αλάιπζεο. Η ιήςε ησλ κεηξεηηθψλ αεξνθσηνγξαθηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηειερεηξηδφκελε θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ θέξεη ην κεΔΑ, κε 

αηζζεηήξα 1/2,3’’ CMOS ζηα 12,4 Mp, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη κεηξεηηθέο 

αεξνθσηνγξαθίεο κε αλάιπζε εηθνλνζηνηρείνπ 0,65 cm ζηα 15 m χςνο πηήζεο ή 4,31 cm 

ζηα 100 m χςνπο πηήζεο. 

Μέζνδνο θαηαγξαθήο – ιήςεο αεξνθσηνγξαθηψλ 

Η κέζνδνο θαηαγξαθήο βαζίζζεθε ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην 

ηνπ έξγνπ MEDSEALITTER, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

φξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Έπεηηα απφ δνθηκέο πνπ πξαγκαπνηήζεθαλ in situ θαη κε γλψκνλα 

ηελ επίηεπμε ηεο πςειφηεξεο δπλαηήο αλάιπζεο εηθνλνζηνηρείνπ, επηιέρζεθαλ ηα 10 m σο 

ην ζηαζεξφ πςφκεηξν ιήςεο αεξνθσηνγξαθηψλ. Κάζε αεξνθσηνγξαθία θάιππηε επηθάλεηα 

πεξίπνπ 16x20 m. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηελ αλάγθε λα: α) θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 30 m 

ζαιάζζηαο επηθάλεηαο απφ ηελ αθηνγξακκή, β) ππάξρνπλ αιιειεπηθαιχςεηο ηνπιάρηζηνλ 

50% κεηαμχ γεηηνληθψλ αεξνθσηνγξαθηψλ θαη γ) θαιχπηνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ μεξάο ψζηε 

λα γίλεη ζσζηή θαη επθνιφηεξε ε γεσαλαθνξά ηνπο, πξνέθπςαλ ηα θαηάιιεια ζρέδηα 

πηήζεο θαη ε θαηάιιειε ππθλφηεηα ιήςεο ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ. 

Η εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πηήζεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 764 αεξνθσηνγξαθηψλ 

γηα ηνλ Αχγνπζην 2020 θαη γηα ηα 4.850 m αθηνγξακκήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ 

θαιχθζεθε (Ληκάλη έσο Μέγαξν Μνπζηθήο). ηηο επφκελεο ηξεηο πηήζεηο (Οθηψβξηνο, 

Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο 2020) θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί αθφκε θαιχηεξν 

απνηειέζκα ζην παξαγψκελν νξζνκσζατθφ, ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

αληίζηνηρσλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ππθλψλνληαο ηε ζπρλφηεηα ιήςεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηνλ Οθηψβξην 2020 ειήθζεζαλ 1537 αεξνθσηνγξαθίεο, ηνλ Ννέκβξην 1572 θαη ηνλ 

Γεθέκβξην 1539 (ζχλνιν 5412 θσηνγξαθίεο γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο θαηαγξαθήο) (Δηθ. 4 θαη 

5). 

 



 

 

 

Δηθόλα 4. Η παξάθηηα πεξηνρή κειέηεο ζηνλ φξκν ηεο Θεζζαινλίθεο. ηελ θφθθηλε πεξηνρή 

ειήθζεζαλ 1537 αεξνθσηνγξαθίεο ηνλ Οθηψβξην 2020. 

 



 

 

 

Δηθόλα 5. Λεπηνκέξεηα απφ ηελ παξάθηηα πεξηνρή κειέηεο, θνληά ζηνλ Λεπθφ Πχξγν. Σα θφθθηλα 

ζεκεία αληηζηνηρνχλ ζε θέληξα αληίζηνηρσλ αεξνθσηνγξαθηψλ (Οθηψβξηνο 2020). 

 



 

Δπεμεξγαζία εηθφλσλ - δεκηνπξγία νξζνκσζατθνχ 

ηε ζπλέρεηα έγηλε γεσαλαθνξά, ζπξξαθή θαη θαηάιιειε ρξσκαηηθή κίμε ησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ νξζνκσζατθνχ. Η εξγαζία απηή 

έγηλε κε ηε ρξήζε απηνκαηηζκνχ απφ εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο 

αεξνθσηνγξαθίεο θαη παξάγνπλ νξζνκσζατθά κε ειάρηζηε σο θαζφινπ εκπινθή ηνπ 

ρξήζηε. Οπζηαζηηθά, ηα ελ ιφγσ ινγηζκηθά εληνπίδνπλ απηφκαηα θνηλά ζεκεία κεηαμχ 

γεηηνληθψλ αεξνθσηνγξαθηψλ θαη κε ηε βνήζεηα επηπιένλ ζηνηρείσλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηα 

αξρεία ηνπο (exif data) γεσαλαθέξνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλζέηνπλ ην κσζατθφ ησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 ην πνιχ δηαδεδνκέλν ινγηζκηθφ pix4d,  

 ην OpenDroneMap (ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, αξθεηά δηαδεδνκέλν θαη κε κεγάιε 

βάζε ρξεζηψλ) θαη 

 ην ArcGIS PRO V.2.8. (εκπνξηθφ ινγηζκηθφ GIS ηεο ESRI ην νπνίν απφ ηελ έθδνζε 

2.8 ππνζηεξίδεη θαη ηελ παξαγσγή νξζνκσζατθνχ απφ αεξνθσηνγξαθίεο). 

πκπιεξσκαηηθά, φπνπ ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα (δειαδή παξαηεξήζεθε 

αδπλακία ηνπ ινγηζκηθνχ λα εληνπίζεη θνηλά ζεκεία ζηελ ζρεηηθά νκνηφκνξθε πδάηηλε 

επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο), πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκαζηηθή γεσαλαθνξά ησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ κία πξνο κία. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δειαδή θνηλά ζεκεία κεηαμχ 

γεηηνληθψλ θσηνγξαθηψλ, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζε δηάθνξά exif πεδία 

θαηά ηε ιήςε ηνπο (exif data). Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

είλαη: 

 νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ θάζε θσηνγξαθίαο, 

 ε γσλία ηνπ drone ζε ζρέζε κε ηνλ βνξά (αδηκνχζην), 

 ε αλάιπζε ζε εηθνλνζηνηρεία, 

 ην πςφκεηξν ιήςεο θαη 

 νη γσλίεο ηνπ άμνλα ηνπ θαθνχ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο σο πξνο ηνλ βνξξά θαη σο 

πξνο ην νξηδφληην επίπεδν. 

Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψζεθαλ γηα θάζε κηα θσηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια εξγαιεία πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ ArcGIS PRO 2.8, ψζηε λα 

γεσαλαθέξνπλ θάζε αεξνθσηνγξαθία θαη λα ηε ζπλδπάζνπλ κε γεηηνληθέο ψζηε λα 

παξάγνπλ ην νξζνκσζατθφ. Η κέζνδνο δνθηκάζηεθε ζε ηξία ζεη ησλ πέληε θσηνγξαθηψλ 

απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη γηα δχν ρξνληθά παξάζπξα (Οθηψβξην, 

Ννέκβξην 2020). Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε δχν αληίζηνηρα επίπεδα αλαθνξάο 

(νξζνθσηνράξηεο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Google Earth) θαη θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Σα ζθάικαηα κεηαηφπηζεο ήηαλ κηθξφηεξα απφ εθείλα ησλ επηπέδσλ 

αλαθνξάο θαη ε αλάιπζε εηθνλνζηνηρείνπ δηαηεξήζεθε ζε πνιχ θαιά επίπεδα (~ 9 mm). Με 

βάζε ηα αλσηέξσ θαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, αλαπηχρζεθαλ ηξία 

scripts απηνκαηηζκνχ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζε γιψζζα Python πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

ArcGIS PRO. ηε ζπλέρεηα, έγηλε κεηαηξνπή ησλ νξζνκσζατθψλ ζε εηθφλεο .tiff ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπο απφ ην ινγηζκηθφ αληηθεηκελνζηξαθνχο επεμεξγαζίαο 

θαη αλάιπζεο εηθφλαο (ecognition). 



 

Δληνπηζκφο – αλίρλεπζε επηπιεφλησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ ζηα ηέζζεξα νξζνκσζατθά πνπ 

παξήρζεζαλ εθαξκφζζεθε αληηθεηκελνζηξαθή αλάιπζε ηνπ κσζατθνχ (ππφβαζξν), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ ξχπσλ κε ηελ 

αλάπηπμε κνληέινπ ηαμηλφκεζεο. Η αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ Definiens eCognition 9.4. Σν πξψην ζηάδην ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ 

αθνξά ηελ θαηάηκεζε ηνπ ππνβάζξνπ, θαηά ηελ νπνία ην ππφβαζξν ρσξίδεηαη ζε 

αληηθείκελα κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ βαξχηεηαο, φπσο νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλάθιαζεο θαη ε 

θιίκαθα ησλ επηζπκεηψλ αληηθεηκέλσλ (Δηθ. 6α). Απνηειεί θξίζηκε δηαδηθαζία, θαζψο ηα 

αληηθείκελα πνπ παξάγνληαη επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο. Σν δεχηεξν 

ζηάδην ηεο κεζφδνπ είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Καηά ην ζηάδην απηφ 

αλαπηχρζεθε κνληέιν ζεηξάο εληνιψλ ηαμηλφκεζεο, ψζηε ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο 

(επηπιένληα απνξξίκκαηα) λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ αληίζηνηρε θιάζε (Δηθ. 6β). 

Δηθόλα 3. α) Σα αληηθείκελα φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ ππνβάζξνπ, β) ηα αληηθείκελα 

ησλ απνξξηκκάησλ φπσο ηαμηλνκήζεθαλ (κε θφθθηλν ρξψκα). 

 

Γηαπηζηψζεθε πσο ε αληηθεηκελνζηξαθήο αλάιπζε κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα ρσξίζεη ηα 

αληηθείκελα κε κεγάιε αθξίβεηα θαηά ηελ θαηάηκεζε, σζηφζν ε ηαμηλφκεζε απηψλ ζηελ 

επηζπκεηή θιάζε (απνξξίκκαηα) ζεσξήζεθε επηζθαιήο ζε θάπνηεο πεξηνρέο εμαηηίαο 

«αλσκαιηψλ» ζηα αληηθείκελα, φπσο απνηχπσζε θπκαηηζκνχ ή θπζαιίδσλ ζηε ζαιάζζηα 

επηθάλεηα, αιιά θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ απνξξηκκάησλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζηηο «πξνβιεκαηηθέο» απηέο πεξηνρέο – αληηθείκελα, έγηλε 

ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο θαη δηφξζσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ, κέζσ 

θσηνεξκελείαο θαη ςεθηνπνίεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcGIS 10.8, θαη κε ηελ απαζρφιεζε 

έκπεηξνπ θσηνεξκελεπηή. Σέινο, έπεηηα θαη απφ ηηο δηνξζψζεηο, παξήρζεζαλ νη ηειηθνί 

ράξηεο γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο.  

 

 

 

 

 



 

4. Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

4.1. Πνηνηηθή θαηαγξαθή επηπιεόλησλ απνξξηκκάησλ  

Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ-θαηαγξαθψλ ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ 

νπηηθήο παξαηήξεζεο ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ην έηνο 2020, έδεημαλ πσο ηα 

κηθξνχ κεγέζνπο απνξξίκκαηα (2,5 – 5 cm) είλαη ε πνιππιεζέζηεξε θιάζε κε 40% ζην 

ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ. Αθνινπζεί ε ακέζσο κεγαιχηεξε θιάζε (5 – 

10 cm) κε 31% θαη ε επφκελε (10 – 20 cm) κε 19% (Δηθ. 4).  

 

 

Δηθόλα 4. Πνζνζηφ % επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ αλά ηάμε κεγέζνπο, ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ έηνπο 

2020, ζηνλ Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ-

θαηαγξαθψλ έδεημαλ πσο ηα ηερλεηά πνιπκεξή πιηθά (φπσο πιαζηηθά κπνπθάιηα ή θνκκάηηα 

πιαζηηθνχ, ζαθνχιεο, πεξηηπιίγκαηα ζπζθεπαζηψλ, θειηδφι, ζπλζεηηθά ζρνηληά, γάληηα) 

ήηαλ κε δηαθνξά ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ, κε πνζνζηφ 75%. 

Απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο, δεχηεξε ήηαλ ε θαηεγνξία ησλ απνξξηκκάησλ απφ χθαζκα (π.ρ. 

είδε έλδπζεο ή θνκκάηηα απηψλ, ζρνηληά, δίρηπα) κε πνζνζηφ 12% θαη αθνινχζεζαλ ηα 

απνξξίκκαηα απφ ραξηί (π.ρ. ραξηφληα, ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο) κε πνζνζηφ 7%. Απφ ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ζρεηηθά πςειά πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη κπαηνλέηεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαγλσζηηθά ηεζη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ ηνχ Covid-19) (2%), ηα θαιακάθηα (1%), νη γφπεο ηζηγάξσλ (1%) θαη ηα 

θηιηξάθηα (2%) (Δηθ. 5).  
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Δηθόλα 5. Πνζνζηφ % επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ αλά είδνο, ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ έηνπο 2020, ζηνλ 

Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

 

Σα πεξηζζφηεξα απνξξίκκαηα θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε 12
ε
 θαη ηελ 5

ε
 δεηγκαηνιεςία-

θαηαγξαθή, δειαδή θαηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην θαη επηέκβξην 2020, αληίζηνηρα. Η ηξίηε 

ζηε ζεηξά κεγαιχηεξε θαηαγξαθή απνξξηκκάησλ έγηλε ηνλ κήλα Μάξηην 2020 (2
ε
 

δεηγκαηνιεςία). 

 

 

Δηθόλα 6. Πιήζνο επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ αλά δεηγκαηνιεςία - θαηαγξαθή, ην έηνο 2020, ζηνλ 

Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο.  
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4.2. Πνζνηηθή θαηαγξαθή επηπιεόλησλ απνξξηκκάησλ - ραξηνγξάθεζε 

Tα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κε ηε ρξήζε πζηήκαηνο 

κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κεΔΑ – Drone) γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην, Οθηψβξην, 

Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην 2020, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ζηηο Δηθφλεο 7 έσο 10 πνπ 

αθνινπζνχλ.  

 

Πίλαθαο 2. Δπηθάλεηα θαη πνζνζηφ (%) επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

νξζνκσζατθνχ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (έηνο 2020). 

Καηαγξαθή / 

Μήλαο 

Δπηθάλεηα 

(m
2
) 

Πνζνζηό (%) απνξξηκκάησλ 

επί έθηαζεο νξζνκσζατθνύ 

1
ε
 – Αχγνπζηνο 2020 33.187 0,033243 

2
ε
 – Οθηψβξηνο 2020 5.058 0,003510 

3
ε
 – Ννέκβξηνο 2020 6.231 0,003007 

4
ε
 – Γεθέκβξηνο 

2020 

11.917 0,005753 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.2 αλσηέξσ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο 

κέζσ κεΔΑ, ην νξζνκσζατθφ θάιππηε ~30 m ζαιάζζηαο επηθάλεηαο απφ ηελ αθηνγξακκή, 

θαζφιν ην κήθνο αθηνγξακκήο (4.850 m) ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Ληκάλη έσο Μέγαξν 

Μνπζηθήο). πλεπψο, ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ νξζνκσζατθνχ είλαη πεξίπνπ 150.000 m
2
. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάιπςεο απφ απνξξίκκαηα ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο παξαηεξήζεθε ηνλ Αχγνπζην 2020 (θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο 

ηξεηο επφκελεο θαηαγξαθέο). Απφ ηηο ππφινηπεο θαηαγξαθέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, κεγαιχηεξε θάιπςε απφ επηπιένληα απνξξίκκαηα 

παξαηεξήζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2020 θαη αθνινπζνχλ ν κήλαο Οθηψβξηνο θαη ζην ηέινο ν 

Ννέκβξηνο, κε κηθξή δηαθνξά. 

Σνλ Αχγνπζην 2020, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ θαηαγξάθεθε 

ζηα ζεκεία (φια πνιχ θνληά ζηελ φρζε): Ληκάλη-Αξηζηνηέινπο, Λεπθφο Πχξγνο-Βαζηιηθφ 

Θέαηξν, εθαηέξσζελ ηνπ Μαθεδνλία Παιιάο θαη πίζσ (πξνο ην Μέγαξν Μνπζηθήο, δειαδή) 

απφ ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Θεζζαινλίθεο. Γεληθφηεξα, θαη ζηηο ππφινηπεο ηξεηο θαηαγξαθέο 

παξαηεξήζεθε ζπγθέληξσζε ζηα ίδηα πεξίπνπ ζεκεία, κε θπξίαξρα ηα: Ληκάλη-Αξηζηνηέινπο 

(θαη παξαπέξα), Λεπθφο Πχξγνο πξνο Μαθεδνλία Παιιάο θαη Ναπηηθφο Όκηινο 

Θεζζαινλίθεο. Μφλν ηνλ Γεθέκβξην 2020 θαηαγξάθεθαλ απνξξίκκαηα ζε πςειή ζρεηηθά 

ζπγθέληξσζε θαη πξνο ην Μέγαξν Μνπζηθήο.  

 

 

 

 



 

 

Δηθόλα 7. Καηαγξαθή επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ κεΔΑ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο (Αχγνπζηνο 2020).  

 



 

 

Δηθόλα 8. Καηαγξαθή επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ κεΔΑ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο (Οθηψβξηνο 2020).  



 

 

Δηθόλα 9. Καηαγξαθή επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ κεΔΑ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο (Ννέκβξηνο 2020).  

 



 

 

Δηθόλα 10. Καηαγξαθή επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ κέζσ κεΔΑ ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Όξκνπ 

ηεο Θεζζαινλίθεο (Γεθέκβξηνο 2020).  
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