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Μέρος Α:  
Ιστορική αναδρομή 



Αντί προλόγου 
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«Υδρομετρικός» σταθμός Ασωπού 

Φορέας: άγνωστος 

Περίοδος λειτουργίας: άγνωστη 

Ανάκτηση δεδομένων: αδύνατη 

Καταλληλότητα θέσης μέτρησης: μη αποδεκτή 

Όργανα: σταθμήμετρο, τοποθετημένο στη 
γωνία της γέφυρας 

Συχνότητα υδρομετρήσεων: άγνωστη 

Υδρομετρικός σταθμός Περιστερώνα (Κύπρος) 

Φορέας: Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 

Περίοδος λειτουργίας: συνεχής από το 1965 

Ανάκτηση δεδομένων: με απλή αίτηση 

Καταλληλότητα θέσης μέτρησης: εξαιρετική, λόγω της  
διαμόρφωσης ειδικής υδραυλικής κατασκευής   

Όργανα: σταθμήμετρο, συμβατικός σταθμηγράφος, 
ηλεκτρονικός σταθμηγράφος (2012)  

Συχνότητα υδρομετρήσεων: 2-3 ανά μήνα, έκτακτες 
μετρήσεις σε περιστατικά πλημμυρών 



Πολύ πριν το ξεκίνημα 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           4 



Λίγο πριν το ξεκίνημα 
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Φεβρουάριος 2013: Το ξεκίνημα 

 Αρχική υποβολή: 18/2/2013 

 Συμπληρωματική υποβολή: 4/3/2013 

 Κεντρική ιδέα: Ανάπτυξη δικτύου 
υδρομετρικών σταθμών και συναφών 
υποδομών πληροφορικής 

 Συμμετέχοντες: ΕΜΠ, ΕΠΙΣΕΥ, ΕΑΑ, ΤΕΙ 
Ηπείρου, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Περιφέρειες 
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Κρήτης  

Ρ 
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Μάιος-Ιούνιος 2013: Ο πρώτος γάμος  

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           7 



OpenHi.net: Γενικά στοιχεία 

 Τίτλος πρότασης: Open Hydrosystem Information Network (OpenHi.net) 

 14 φορείς, κατανεμημένοι σε όλη την Ελλάδα 

 Προϋπολογισμός: 13.5 εκατ. € (με αναλυτικό χρηματοοικονομικό σχέδιο, εκ των 
οποίων 4.0 εκατ. € για όργανα μέτρησης) 

 38 δράσεις, οργανωμένες σε πέντε επίπεδα 

 Περίοδος εκτέλεσης: 2014-2020 
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OpenHi.net: Επίπεδα ανάπτυξης & συνέργειες 
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& satellite data

(NOA, UTH)

Flow, storage & 
abstraction data

(LRI, NTUA, UAEG)

Water quality & 
environmental data

(HCMR, BEC)

Soil moisture & 
irrigation data
(TEIWG, TEIEP) 

Data transfer 
(ICCS, NTUA)

Big-Database with 
semantic intelligence

(ICCS, NTUA)

Data visualization 
& processing
(ICCS, NTUA)

Geo-information 
applications (ICCS, 
NTUA, HCMR, UTH)

Networked user applications 
(ICCS, NOA, HCMR, NTUA, etc.)

DSS for managing hydro-
environmental systems 

(NTUA, UTH, UAEG)

Meteorological 
forecasting

(HCMR, NOA)

Mapping of eco-
hydrological hazards 

(HCMR, UTH, BEC)

Flood forecasting & 
risk assessment

(NTUA, HCMR, NOA)

Irrigation practices 
& management 

(TEIWG, TEIEP, LRI)

Environmental flows 
assessment (HCMR, 
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Level 1: Hydro-
environmental 
monitoring

Level 3: Applications 
& models

Level 2: Data 
management & 
processing

State authorities, 
researchers, public

Level 4: Pilot 
operation in study 
areas (Regions)

Western Greece, Epirus, Crete, Northern Aegean, Peloponnese, Thessaly
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Μάρτιος 2014: Αξιολόγηση πρότασης 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           10 



Μάιος-Ιούνιος 2014: Ο δεύτερος γάμος  

Hellenic Integrated Marine and 
Inland water Observing, 
Forecasting and offshore 
Technology System (HIMIOFoTS) 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           11 



Δεκέμβριος 2014: Ένταξη στον Οδικό Χάρτη ΕΥ 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           12 



Απρίλιος 2016: Φως στον ορίζοντα 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           13 



Οκτώβριος 2016: Υποβολή πρότασης ερευνητικής 
υποδομής HIMIOFoTS στο ΕΣΠΑ 

 10 φορείς, 17 υποέργα, δύο διακριτές συνιστώσες: 

 Θαλάσσια συστήματα παρατήρησης & 
πρόγνωσης, και εγκαταστάσεις για δοκιμές 
θαλάσσιων κατασκευών 

 Μετρητικές υποδομές και συστήματα 
πληροφορικής για την υδρο-περιβαλλοντική 
πληροφορία των επιφανειακών νερών 

 Προϋπολογισμός: 4.0 εκατ. € (3.0 + 1.0) 
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Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017: Αξιολόγηση – έγκριση – 
προετοιμασία τεχνικών δελτίων υποέργων 

 Πρώτη σε σειρά κατάταξης μεταξύ των 20 εγκεκριμένων προτάσεων 

 Συνολική βαθμολογία: 57/60 

 Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ~3.0 εκατ. € (έναντι των 4.0 που ζητήθηκαν) 

 Τελική έγκριση της συνολικής αιτούμενης δαπάνης, μετά από ένσταση 
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Προκαταρκτική φάση ανάπτυξης OpenHi.net 

 Σχεδιασμός εθνικού δικτύου παρακολούθησης 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των επιφανειακών υδατικών πόρων, μετά από 
αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και 
προτάσεις ανάπτυξης νέων μετρητικών σταθμών 
σε θέσεις υψηλής προτεραιότητας 

 Διερεύνηση και ανάπτυξη συστημάτων 
μέτρησης και τηλεμετάδοσης, με αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογιών χαμηλού κόστους 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος 
διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων 

 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη 
διάχυση των πληροφοριών που αφορούν στα 
υδάτινα σώματα της χώρας, με δυνατότητα 
ενσωμάτωσης δεδομένων τρίτων 

 Πιλοτική λειτουργία για την αξιολόγηση του 
συστήματος (περιλαμβάνει και εγκατάσταση 
νέων σταθμών μέτρησης σε πιλοτικές λεκάνες) 

Τομέας Υδατικών Πόρων & 
Περιβάλλοντος, Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων 
Βιολογικών Πόρων & 
Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών & Υπολογιστών 

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχα-
νικής & Διαχείρισης Φυσικών 
Πόρων, Τμήμα Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου  

Θεμελιώδης αρχή υποδομής OpenHi.net: ελεύθερη διάχυση δεδομένων 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           16 



Σύγκριση με αρχική πρόταση 
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Πιλοτικό, όχι 
επιχειρησιακό 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           17 



Μέρος Β: 
Το υποέργο OpenHi.net 



Διάρθρωση υποέργου και σχετικές δράσεις 

ΠΕ 1: Τεχνική παρακολούθηση 
υποέργου, συντονισμός με 
σχετιζόμενα υποέργα και δράσεις 
δημοσιότητας 

ΠΕ 2: Καταγραφή και αξιολόγηση 
υφιστάμενων μετρητικών και 
πληροφοριακών υποδομών για 
επιφανειακούς υδατικούς πόρους 

ΠΕ 3: Ανάλυση απαιτήσεων και 
αξιολόγηση πληροφοριακού 
συστήματος OpenHi.net 

ΠΕ 4: Οργάνωση και επεξεργασία 
γεωγραφικών δεδομένων επιφα-
νειακών υδάτινων σωμάτων και 
υδροσυστημάτων της Ελλάδας και 
ένταξή τους στο σύστημα 

Τηρούνται πρακτικά συσκέψεων, που 
αποτελούν παραδοτέο του έργου, και έχει 
ξεκινήσει συνεργασία με  τρίτους φορείς 
(Σχολή Μεταλ. Μηχ. ΕΜΠ, δίκτυο Κηφισού), 
στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας 

Έχουν καταγραφεί οι υδρομετρικοί σταθμοί 
της χώρας από πληθώρα δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, και έχει γίνει αξιολόγηση 
των υποδομών και προταθεί νέες θέσεις 
μέτρησης σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο 

Η ανάλυση απαιτήσεων αναπτύχθηκε από 
κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς, και η 
σχετική έκθεση θα υποβληθεί στις 30/9/18, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  

Έχουν προσδιοριστεί οι απαιτήσεις της βάσης 
γεωγραφικών δεδομένων και η μεθοδολογία 
διαμόρφωσης του υδρογραφικού δικτύου της 
χώρας, και έχει συλλεχθεί πληθώρα χωρικών 
δεδομένων που θα ενταχθούν στο σύστημα  

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           19 



Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων 
μετρητικών και πληροφοριακών υποδομών  

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           20 



Ανάλυση απαιτήσεων υποδομής 

 Διάρθρωση ανάλυσης απαιτήσεων: 

 γενικές αρχές συστήματος (π.χ. αρχές προσβασιμότητας & ευθύνης, κατηγορίες χρηστών) 

 γεωγραφικές οντότητες που θα υποστηρίζει το σύστημα 

 οργάνωση σταθμών και διαχείριση δεδομένων (πρωτογενή, δευτερογενή, παράγωγα) 

 έλεγχοι δεδομένων (για εντοπισμό των εσφαλμένων ή μη αξιόπιστων μετρήσεων, και των 
τιμών που βρίσκονται εκτός των ορίων επικινδυνότητας) 

 εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας  

 Η ανάλυση έγινε με συμμετοχή όλων των φορέων της υποδομής και βασίστηκε σε 
επισκόπηση συναφών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Το σύστημα της U.S. Geological Survey 
Η ιστοσελίδα του συστήματος meteo 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  
Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           21 



Τυποποίηση μετρούμενων μεταβλητών 

Τύπος μεταβλητής Γεωγραφική οντότητα Μονάδες 

Απόλυτη στάθμη Λίμνη, ταμιευτήρας m 

Σχετική στάθμη Τμήμα ποταμού, υδραγωγείο m 

Βάθος νερού Τμήμα ποταμού, υδραγωγείο m 

Ταχύτητα Τμήμα ποταμού, υδραγωγείο m/s 

Παροχή Τμήμα ποταμού, υδραγωγείο (παράγωγη μεταβλητή) m3/s 

Όγκος νερού (απόθεμα) Λίμνη, ταμιευτήρας (παράγωγη μεταβλητή) m3 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που μπορεί να αναφέρονται 
σε τμήμα ποταμού, υδραγωγείο, λίμνη ή ταμιευτήρα 

μS/cm 

Διαλυμένο οξυγόνο mg/L 

Διαλυμένο οξυγόνο % 

pH - 

Δυναμικό οξειδοαναγωγής mV 

Θερμοκρασία νερού οC 

Θολερότητα νερού NTU 

Αλατότητα g/L 

Βροχόπτωση 

Ατμοσφαιρικές-μετεωρολογικές μεταβλητές που μπορούν να 
αναφέρονται σε οποιαδήποτε γεωγραφική οντότητα και 
αντίστοιχο τύπο σταθμού  

mm 

Σχετική υγρασία % 

Θερμοκρασία αέρα οC 

Ταχύτητα ανέμου m/s 

Διεύθυνση ανέμου ο 

Ηλιακή ακτινοβολία W/m² 

Βαρομετρική πίεση hPa 

Θερμοκρασία εδάφους 
Αναφέρονται σε σταθμό εδάφους και σε συγκεκριμένο βάθος 

οC 

Εδαφική υγρασία mm 
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Οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων επιφανειακών 
υδάτινων σωμάτων & υδροσυστημάτων 

 Γεωγραφικές οντότητες, συσχετισμένες: 

 οι σταθμοί μέτρησης (σε ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες και επί του εδάφους) 

 η βασική διοικητική διάρθρωση της χώρας (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) 

 η υδρολογική διάρθρωση της 
χώρας σε Υδατικά Διαμερίσματα, 
Λεκάνες Απορροής Ποταμού και 
Διαχειριστικές Ενότητες 

 τα ποτάμια και λιμναία 
υδάτινα σώματα, με βάση την 
πρόσφατη αναθεώρηση της 
εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 
2000/60/ΕΚ 

 το υδρογραφικό δίκτυο της 
χώρας, που θα διαμορφωθεί στο 
πλαίσιο του έργου (Ελληνικό 
Υδρογραφικό Δίκτυο) 

 οι βασικές υποδομές και έργα 
αξιοποίησης των επιφανειακών 
υδατικών πόρων (φράγματα, 
υδραγωγεία) 

Παράδειγμα διαδικτυακού χάρτη απεικόνισης οντοτήτων 
σχετικών με επιφανειακούς υδατικούς πόρους, από την ιστο-
σελίδα του έργου CRESSENDO (http://cressendo.org/map/) 
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Ελληνικό Υδρογραφικό Δίκτυο: κίνητρο 

 Ύπαρξη διαφόρων απεικονίσεων των ποταμών της Ελλάδας, σε διάφορες κλίμακες, που 
έχουν προκύψει από μελέτες διαφορετικού σκοπού 

 Διαφορετικές γεωμετρίες, με κοινό ουσιώδες μειονέκτημα την έλλειψη τοπολογίας (δίκτυο, 
αποτελούμενο από κόμβους και κλάδους) 

 Βασικές πηγές δεδομένων: 

 Οδηγία 2000/60/ΕΚ (river water bodies, τυποποίηση με βάση ποιότητα-οικολογία) 

 Οδηγία 2007/60/ΕΚ (τυποποίηση για παραγωγή χαρτών πλημμυρικού κινδύνου) 

 Άλλες πηγές (π.χ., χάρτες ΓΥΣ, Google Earth) 

Ο Κηφισός κατά την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

Ο Κηφισός κατά την 
Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

Ο Κηφισός 
κατά την ΓΥΣ 
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Ελληνικό Υδρογραφικό Δίκτυο: υλοποίηση 

Ο Κηφισός διαμορφωμένος ως δίκτυο 
κόμβων και κλάδων, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του OpenHi.net (με 
προσθήκη μετρητικών σταθμών) 

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος & Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)                           25 



Βαρυπόμπη 
Δεκέλεια 

Μοναστήρι 
Κόκκινος 
Μύλος 

Ρέντης 

Δίκτυο αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών Κηφισού, Ιδιοκτήτης: Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ 

Διερευνητική λειτουργία και δράσεις διάχυσης: 
Ενσωμάτωση τηλεμετρικών σταθμών Κηφισού 
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Πρωτογενή δεδομένα: στάθμες Κηφισού 

Τεκμηριώνεται η 
ανάγκη υλοποίησης 
αυτοματοποιημενών 
ελέγχων σφαλμάτων 
(με διαφορετικά 
κριτήρια ανά σταθμό) 
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Δευτερογενείς χρονοσειρές στάθμης  

Δευτερογενή δεδομένα = αυτά που 
βλέπει ο χρήστης (προέρχονται απο τα 
πρωτογενή, μετά από αυτόματη 
διόρθωση των προφανών σφαλμάτων 
και επισήμανση των ύποπτων τιμών)  
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Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης 

Η στάθμη του Κηφισού στον 
σταθμό Ρέντη υπερέβη το 
όριο συναγερμού των  4.0 m 

 Έχει προδιαγραφεί η ανάπτυξη δυναμικού χάρτη, με εμφάνιση των επίκαιρων 
τιμών κάθε μεταβλητής. 

 Στον χάρτη θα επισημαίνονται οι τιμές που βρίσκονται εκτός των ορίων 
επικινδυνότητας (διαβαθμισμένων, και εξειδικευμένων ανά σταθμό και ανά 
μετρούμενη μεταβλητή). 

 Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας θα εμφανίζονται σχετικά μηνύματα. 
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Βάση δεδομένων φραγμάτων και λιμνών 

Θα δημιουργηθεί βάση 
δεδομένων φραγμάτων (και 
αντίστοιχων ταμιευτήρων) 
και φυσικών λιμνών, που θα 
συνδέεται με συμβατικούς 
και τηλεμετρικούς σταθμούς  
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Σχετικοί σύνδεσμοι στην Ελλάδα 

 Υδροσκόπιο (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας): Δίνει πρόσβαση σε υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και 
γεωγραφικά δεδομένα στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από φορείς της 
Ελλάδας. Παράλληλα, προσφέρει ελεύθερα μια σειρά από προχωρημένα 
μαθηματικά μοντέλα και εφαρμογές λογισμικού, για την αναζήτηση και 
επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών. 

 Όμβριες καμπύλες της Ελλάδας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών στις θέσεις 676 βροχομετρικών 
σταθμών. Στην ιστοσελίδα επισυνάπτονται: (1) Έκθεση με τη μεθοδολογίας 
κατάρτισης των όμβριων καμπυλών και κατευθύνσεις για την χρήση τους σε 
μελέτες σχεδιασμού τεχνικών έργων, (2) Shapefile με τις παραμέτρους των 
όμβριων καμπυλών στους σταθμούς, (3) Φύλλο εργασίας με τις παραμέτρους των 
όμβριων καμπυλών στους σταθμούς. 

 data.gov.gr: Είναι ένας κεντρικός κατάλογος χωρικών δεδομένων που παρέχει 
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων διαφόρων φορέων. Στην επιλογή «ύδατα» έχει 80 
σύνολα δεδομένων, πολλά από τα οποία περιέχουν μετρήσεις ποιότητας και 
ποσόστητας επιφανειακών νερών της Ελλάδας. 
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Σχετικά συστήματα του εξωτερικού 

 Global River Discharge Database (Center for Sustainability and the Global Environment (SAGE), 
University of Wisconsin-Madison): Περιέχει μηνιαίες τιμές απορροής για περίπου 3500 θέσεις στον κόσμο. 
Οι πηγές των δεδομένων είναι: RivDis2.0, the United States Geological Survey, Brazilian National 
Department of Water and Electrical Energy, και HYDAT-Environment Canada 

 United States Geological Survey: Περιέχει δεδομένα για υδρομετρικούς σταθμούς των ΗΠΑ, ήτοι (α) 
δεδομένα τηλεμετρικών σταθμών σε πραγματικό χρόνο (>10 000 θέσεις), (β) ιστορικά δεδομένα των 
τηλεμετρικών σταθμών (>16 000 θέσεις), (γ) επεξεργασμένα ημερήσια δεδομένα (>27 000 θέσεις), (δ) 
παροχές αιχμής (>29 000 θέσεις) και (ε) μετρήσεις πεδίου (>70 000 θέσεις) 

 Ηνωμένο Βασίλειο, National River Flow Archive Centre for Ecology & Hydrology: Περιέχει 
επεξεργασμένα δεδομένα παροχής του Ηνωμένου Βασιλείου από υδρομετρικούς σταθμούς που ανήκουν 
στα δίκτυα των Environment Agency (England), Natural Resources Wales, Scottish Environment Protection 
Agency and for Northern Ireland, και Department for Infrastructure – Rivers 

 Καναδάς: Περιέχει δεδομένα για ποτάμια και λίμνες του Καναδά, ήτοι: (α) δεδομένα τηλεμετρικών 
σταθμών σε πραγματικό χρόνο και (β) ιστορικά δεδομένα των τηλεμετρικών σταθμών 

 Food and Agricultural Organization of the United Nations: Περιέχει ιστορικά δεδομένα στερεοπαροχής 
από ποταμούς και ταμιευτήρες σε όλο τον κόσμο 

 Ισπανία: Περιέχει μηνιαία και ετήσια δεδομένα υδρομετρικών σταθμών και ταμιευτήρων της Ισπανίας 

 Πορτογαλία: Περιέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο υδρομετρικών σταθμών και ταμιευτήρων της 
Πορτογαλίας 

 Γραμματεία Υδατικών Πόρων Αργεντινής: Περιέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο υδρομετρικών 
σταθμών και ταμιευτήρων της Αργεντινής 

 Νέα Ζηλανδία: Περιέχει στάθμες σε πραγματικό χρόνο καθώς και παροχές από 155 σταθμούς της Νέας 
Ζηλανδίας. Η σελίδα κάνει προειδοποίηση για κίνδυνο πλημμύρας. 

 Τασμανία: Περιέχει παροχές σε πραγματικό χρόνο σε σταθμούς της Τασμανίας 
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Αντί επιλόγου: Υποδομές και συνέργεια 

 Το σύστημα μας είναι υποδομή που θα προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες για την 
ποιότητα και ποσότητα των επιφανειακών υδάτων της χώρας.  

 Για το σκοπό αυτό απαιτείται: 

 συνέργεια πολλών φορέων, για την αξιοποίηση υπαρχουσών μετρητικών 
υποδομών, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη γεωγραφική κάλυψη της χώρας 

 σύγχρονος και αειφόρος σχεδιασμός του συστήματος, ώστε οι μετρούμενες 
μεταβλητές να είναι αξιοποιήσιμες από διάφορες κατηγορίες χρηστών 

 αξιολόγηση των υπαρχουσών υποδομών και συνεργασία όλων των φορέων 
για τον σχεδιασμό της μελλοντικής εξέλιξης του συστήματος 

Stone Soup 

Παραμύθι που υπάρχει σε διάφορες εκδοχές, στην 
μεσαιωνική παράδοση πολλών χωρών της Ευρώπης 
και της Ασίας. Παραπέμπει στη σημασία της: 

 συνέργειας των πολλών  

 γύρω από μια αρχική υποδομή (στο 
παραμύθι είναι συμβολική)  

 χρησιμοποιώντας υπάρχοντες πόρους 

 σε συνθήκες κοινωνικής ένδειας 

 για επίτευξη κοινωνικά ωφέλιμου στόχου 
Άγαλμα μοναχού στην Πορτογαλία, ο 
οποίος κρατάει πέτρα για σούπα 
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