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Στο κλείσιμο της πρώτης –μακρόβιας- φάσης μεταπτυχιακών σπουδών που 

προσφέρονται από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και στην αυγή των 

ανανεωμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που δρομολογούνται,  

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στο Αμφιθέατρο 

Μετεωροσκοπείου «Β. Κυριαζόπουλος» η 1η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν προβληματισμοί, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 

πρόδρομα αποτελέσματα 13 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και 4 

διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονούνται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και καλύπτουν το ευρύ φάσμα των γεωεπιστημών. 

Το παρόν ηλεκτρονικό δελτίο συγκεντρώνει τα πεπραγμένα της ημερίδας με τη 

μορφή δίγλωσσων περιλήψεων των επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν 

και ευελπιστεί να αποτελέσει την πρώτη μίας σειράς ηλεκτρονικών εκδόσεων που 

θα αποδώσουν σε όλους τους κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς 

φορείς της χώρας τα ευρήματα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής προσπάθειας 

που συντελείται στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Με εκτίμηση.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Δ. Σ. Κωστόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.
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Στην παγκόσμια κατάταξη QS - World University Rankings, το Τμήμα Γεωλογίας του 
ΑΠΘ βρίσκεται σε πολύ καλή θέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, τον 
Ιούνιο του 2012 το Τμήμα προχώρησε στην εξωτερική αξιολόγηση του από 
ανεξάρτητους επιστήμονες, προσωπικότητες του χώρου, και απέσπασε εξαιρετικά 
θετικά σχόλια για τις δραστηριότητές του. Σχετικά με το επίπεδο της έρευνας που 
διεξάγεται, οι  εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι:  «The eQcacy and applied 
results of the Department research activities are evident by the productivity in pub-
lications dealing with applied issues, numerous invited presentations, and patents». 
Εφ’ όσον η έρευνα πραγματοποιείται κατά κόρο μέσω μεταπτυχιακών διατριβών 
είναι φανερό ότι το παραπάνω σχόλιο αντανακλά και την ποιότητα των 
μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. 

Το Τμήμα Γεωλογίας, προάγει την έρευνα και ενθαρρύνει τη δημοσίευσή της σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με σκοπό μάλιστα την επιβολή μιας δικλίδας 
διασφάλισης της ποιότητας της έρευνας που γίνεται μέσω των μεταπτυχιακών του 
προγραμμάτων σπουδών, θέσπισε ομόφωνα την ύπαρξη τουλάχιστον μιας 
δημοσιευμένης εργασίας σε διεθνές επίπεδο που θα παρουσιάζει τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, ως προϋπόθεση της έγκρισης των διατριβών. Το αυστηρό αυτό 
κριτήριο αποδεικνύει από μόνο του την έμφαση του Τμήματος στην υψηλής 
ποιότητας έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Στην αναζήτηση τρόπων δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
εφαρμοσμένη λόγω της φύσης της επιστήμης της Γεωλογίας, το Τμήμα αποφάσισε 
να θεσπίσει ημερίδα παρουσίασης τους. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η ευκαιρία τόσο 
της προβολής των αποτελεσμάτων της έρευνας, όσο και της προσέλκυσης του 
ενδιαφέροντος για την συνέχεια και την πιθανή επιδότησής της.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση όλων των καθηγητών του Τμήματος για τη 
διεξαγωγή της πρώτης ημερίδας, μεταφέρω επίσης την ισχυρή βούληση για 
συνέχεια και τη συν τω χρόνω αναβάθμιση. Συγχαίρω δε θερμά τους συναδέλφους 
και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας που υλοποίησαν με τόση επιτυχία την 
εκδήλωση και συνέταξαν τον παρόντα καλαίσθητο τόμο των περιλήψεων των 
εργασιών που παρουσιάστηκαν.    

 

                                                                Καθηγητής Γρηγόριος Ν. Τσόκας

Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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mgolidop@geo.auth.gr 

Επιβλέπων:
Μαρίνος Βασίλειος, 
Λέκτορας ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στην παρούσα εργασία προσδιορίζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην ευστάθεια πρανών σε 
περιοχές εκσκαφών σημαντικού ύψους. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η ευστάθεια σημαντικών 
πρανών σε περιβάλλον μάργας, όπου έχουν συμβεί σημαντικές ολισθήσεις και έχουν προσδιοριστεί τα 
χαρακτηριστικά των σχηματισμών και ο μηχανισμός ολίσθησης. O στόχος της έρευνας αυτής 
εντοπίζεται στον καθορισμό του γεωλογικού μοντέλου και εκείνων των τεχνικογεωλογικών και 
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζουν την ευστάθειά των πρανών αυτών. 

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν στην έρευνα αυτή αφορούν περιπτώσεις μάργας στον ελληνικό χώρο 
και τις γεωτεχνικές τους ιδιότητες καθώς επίσης περιπτώσεις έρευνας (case studies) εκσκαφών 
σημαντικού ύψους, που αναπτύχτηκαν σε μαργαϊκούς σχηματισμούς και προκλήθηκαν κατολισθήσεις.  
Για την ανάλυση της ευστάθειας προσομοιώνονται τα τεχνικογεωλογικά στοιχεία σε ειδικά λογισμικά με 
στόχο την κατανόηση της σημασίας της γεωλογικής πληροφορίας για την ποσοτικοποίηση των υλικών, 
της επιλογής των κατάλληλων παραμέτρων και της γνώσης του μηχανισμού αστοχίας – συμπεριφοράς 
του γεωυλικού. Ειδικότερα, αναλύθηκαν στοιχεία σημαντικών μετακινήσεων και κατολισθήσεων από τη 
περιοχή της Μαυροπηγής στην λεκάνη της Πτολεμαΐδας όπου χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 
ενός τεχνικογεωλογικού μοντέλου. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε προσομοιώθηκε σε ειδικά λογισμικά 
γεωτεχνικής ανάλυσης με στόχο την ανάλυση της ευστάθειας των εδαφικών πρανών σε περιβάλλον 
μαργαϊκών σχηματισμών. Σκοπός της εργασίας είναι ο καθορισμός των πιθανών παραμέτρων των 
τεχνικογεωλογικών ενοτήτων που δομούν το πρανές με τη μέθοδο ανάστροφης ανάλυσης, τη 
διερεύνηση των μετακινήσεων και αστοχιών που αναπτύσσονται κατά την εξέλιξη της εκσκαφής σε 
ορυχεία σημαντικού βάθους σε αυτό και τέλος τον καθορισμό του μηχανισμού ολίσθησης. 

Έγιναν πρόδρομες αναλύσεις σε ειδικά λογισμικά όπου προσδιορίστηκε η αποτόνωση των τάσεων και η 
μορφή των αστοχιών μετά την σταδιακή εκσκαφή ενώ σε λογισμικό οριακής ανάλυσης προσομοιώθηκε 
η σύνθετη επιφάνεια ολίσθησης. Σε επόμενο βήμα θα ακολουθήσουν περαιτέρω αναλύσεις για 
προσδιορισμό παραμέτρων των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων και του ρόλου του νερό στην ευστάθεια 
του πρανούς.

mgolidop@geo.auth.gr 

Supervisor:
Marinos Vasileios,
Lecturer, School of Geology, A.U.TH.

The factors that aXect the soil slopes’ stability due to deep excavation are determined in this project. For 
this purpose the stability of high slope in a marl environment has been studied, where signiYcant slide 
was applied and the characteristics of their formations and the slide mechanism had already been deter-
mined. This project aims to deYne a geological model and the geotechnical and technicogeological 
characteristics that control the slope stability. 

Furthermore, this research examines marl cases in Greece and their geotechnical properties as well as 
case studies of deep excavations, which were developed in marl formations, and caused landslides. For 
the stability analysis, technicogeological data are simulated through softwares, in order to understand 
the meaning of the geological information used for the quantiYcation of the materials, the choice of the 
appropriate parameters and the understanding of the failure mechanism – material behavior.

Data were, more speciYcally, analyzed relevant to the great displacements in the Mavropigi area, which 
is located in the Ptolemais basin; these data were used for the creation of a geotechnical model, which 
was applied in geotechnical analysis software for the stability analysis of soil slopes in an environment 
of marl formations. The main objective of the project is the determination of possible parameters of 
technicogeological sections which construct the slope following the back analysis method, the explora-
tion of the displacements and of the failures which are developing during the excavation progress in 
mines of signiYcant depth and, conclusively, the determination of the slide mechanism. 

For this purpose, precursor analyses were conducted with software through which stress relief and fail-
ure form, after gradual excavation, were determined, while with back analysis software the complex 
slide surface was deYned and simulated. Next will be carried out furthermore analysis in order to deter-
mine the parameters of the technicogeologicals sections as well as to understand the aXect of under-
ground water on the stability of the slope.

RESEARCH ON THE KINETIC BEHAVIOR OF SOIL SLOPES IN AREAS OF LARGE  SURFACE EXCAVATIONS

MARIA GOLIDOPOULOU

mailto:mgolidop@geo.auth.gr
mailto:mgolidop@geo.auth.gr
mailto:mgolidop@geo.auth.gr
mailto:mgolidop@geo.auth.gr


3

sdimogianni@gmail.com

Επιβλέπων:
Οικονομίδης Δημήτριος, 
Λέκτορας ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη της δυνατότητας χαρτογράφησης του υπόγειου 
νερού της περιοχής Λάρισας – Τυρνάβου με τη χρήση ενός μοντέλου που βασίζεται στην 
Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Η μελέτη αυτή εκπονείται 
σε μια έκταση 419,38 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τυρνάβου. 
Η περιοχή αυτή τυγχάνει εντατικής καλλιέργειας με αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση υδατικών πόρων. Επομένως, ο συστηματικός σχεδιασμός για την εκμετάλλευση του 
υπόγειου νερού είναι απαραίτητος για την κατάλληλη διαχείρισή του, με τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών. Εικόνες Landsat 7, ένα πρόγραμμα μοντελοποίησης λεκάνης απορροής (Water-
shed Modeling System) και ένα μοντέλο χωρικής βαθμονόμησης πιθανότητας (Weighted Spatial 
Probability Model) εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των πιθανών περιοχών υπόγειου νερού. 
Επίσης, χρησιμοποιούνται και τα αντίστοιχα τοπογραφικά – γεωλογικά φύλλα, καθώς και 
λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων (ENVI). Στοιχεία που εξετάζονται είναι: βροχόπτωση, 
κατείσδυση, λιθολογία, πυκνότητα φωτογραμμώσεων, κλιτύες, υδρογραφικό δίκτυο, βάθος του 
υπόγειου νερού και ποιότητα νερού. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες αντιστοιχίζονται 
συντελεστές σύμφωνα με τη σχετικότητά τους στην ύπαρξη των υπόγειων υδάτων και οι 
αντίστοιχοι παράγοντες που προκύπτουν βασίζονται στην αποτελεσματικότά τους. Τελικά, 
δημιουργείται ένας χάρτης βάσει του μοντέλου χωρικής βαθμονόμησης πιθανότητας (WSPM). Ο 
χάρτης αυτός αποτελείται από πέντε διαβαθμίσεις της πιθανότητας ύπαρξης υπόγειου νερού και 
κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή πιθανότητα. Η εγκυρότητα του μοντέλου αυτού 
θα εξετασθεί με τον συσχετισμό του ήδη υπάρχοντος υδρογεωλογικού χάρτη της περιοχής, 
καθώς και με την πραγματική παροχή των εξήντα γεωτρήσεων από τις οποίες έχουμε συλλέξει 
στοιχεία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός χάρτη πιθανών ζωνών υπόγειου 
νερού στην περιοχή Λάρισας – Τυρνάβου.

sdimogianni@gmail.com

Supervisor:
Oikonomidis Dimitrios,
Lecturer, School of Geology, A.U.TH.

This project refers to the possibility of groundwater mapping of the area Larisa – Tirnavos using a 
model based on Remote Sensing and Geographic Information System (GIS). This study was elabo-
rated in an area of 419,38 square kilometers of the broader region of Municipality of Tirnavos. 
This area receives intensive cultivation leading to a continuously increasing demand of water re-
sources. Consequently, systematic planning for groundwater exploration using modern tech-
niques is essential for the proper utilization, protection and management of this vital resource. 
Landsat 7 images, a Geographic Information System (GIS), a watershed modeling system (WMS) 
and weighted spatial probability modeling (WSPM) were integrated to identify the groundwater 
potential areas. Topography – geological maps and image processing software (ENVI) are used as 
well. Layers considered were: rainfall, net groundwater recharge, lithology, lineament density, 
slope, drainage density, depth to groundwater and water quality. All these themes were assigned 
weights to their relative importance to groundwater potentiality and their corresponding normal-
ized weights were obtained based on their eXectiveness factor. Finally, the groundwater potenti-
ality map is produced by WSPM. This map comprises Yve gradational groundwater potentiality 
classes ranging from very high to very low. The validity of this GIS-based model was tested by 
correlating its results with the hydrogeological map of the region and the actual sixty borehole 
yields, from which we collected data. The aim of this work is to create a map of potential ground-
water zones in the area of Larisa – Tirnavos.

CONTRIBUTION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND REMOTE SENSING ON HYDROGEOLOGY 
IN THE REGION LARISA – TIRNAVOS

SOFIA DIMOGIANNI

mailto:sdimogianni@gmail.com
mailto:sdimogianni@gmail.com
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elkalogir@geo.auth.gr 

Επιβλέπων:
Τσάπανος Θεόδωρος, 
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ 
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Στις αρχές Ιουλίου του 2010 παρουσιάσθηκε μία εδαφική διάρρηξη στη βορειοδυτική μεριά του 
Δ.Δ. Μαυροπηγής. Η δημοσιότητα που δόθηκε στο φαινόμενο από τους κατοίκους υποχρέωσε 
την τότε Νομαρχία Κοζάνης να αναθέσει στο ΙΓΜΕ την μελέτη του φαινομένου. Το πόρισμα του 
ΙΓΜΕ εξεδόθη στις 10/08/2010 που μεταξύ άλλων πρότεινε την παρακολούθηση του φαινομένου 
Στις 01/09/2010 παρατηρήθηκε και δεύτερη εδαφική διάρρηξη η οποία βρίσκονταν σε πολύ 
κοντινή απόσταση (και σχεδόν παράλληλη με την πρώτη) από το όριο του ορυχείου της 
Μαυροπηγής (100 m περίπου). Οι δύο παραταθείσες γραμμές παραμόρφωσης συμπεριφέρονται 
με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, αλλά θεωρείται ότι λειτουργούν ταυτόχρονα και λόγω του ίδιου 
αιτίου.

Στα πλαίσια της διερεύνησης του φαινομένου και στη υπόθεση ότι υπάρχει σεισμικότητα στη 
περιοχή εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ένα μικροδίκτυο από πέντε ψηφιακούς σεισμογράφους 
στην περιοχή γύρω και μέσα στη Μαυροπηγή. Το δίκτυο αυτό λειτούργησε για περίπου πέντε 
μήνες. Τα δεδομένα που πάρθηκαν από αυτό το μικροδίκτυο συγκρίθηκαν με τις καταγραφές 
του εθνικού δικτύου σεισμογράφων για να καταταγούν αυτοί οι σεισμοί αν ήταν τοπικοί ή όχι.. 
Τελικά ξεχώρισαν ενενήντα περίπου σεισμοί οι οποίοι ήταν τοπικοί και επιδέχονταν περαιτέρω 
επεξεργασία. Κατασκευάσθηκε ένας χάρτης με τα επίκεντρα των σεισμών αυτών και 
παρατηρήθηκε ότι όλα σχεδόν τα δεδομένα σχηματίζουν μία ομάδα κοντά στα ορυχεία στα 
νοτιοανατολικά της Μαυροπηγής. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να αναζητηθεί αν οι συγκεκριμένοι σεισμοί οφείλονταν σε τεκτονική 
αιτία ή ήταν ανθρωπογενής θόρυβος λόγω της λειτουργίας του ορυχείου (π.χ. εκρήξεις). 
Εξετάσθηκαν επίσης οι μηχανισμοί γένεσης για να εξετασθεί η περίπτωση οι σεισμοί αυτοί να 
σχετίζονται με κατολισθητικά φαινόμενα, που παρατηρούνται πολλές φορές σε ορυχεία.

Η έρευνα συνεχίζεται.

elkalogir@geo.auth.gr 

Supervisor:
Tsapanos Theodoros,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

During the July of 2010 a ground Yssures was observed in the Yeld, near the village of Mavropigi 
and in its NW side. Various interpretations about the phenomenon were proposed by the local 
authorities. Very soon (beginning of September) there was another ground Yssure close and almost 
parallel to the previous one and very close to the limits of the lignite exploitation by the Public 
Power Corporation (PPC). The lignite deposits are found in Neogene sediments, consisting of alter-
nation of clayey and marly layers. The geotectonic survey indicated that the aforementioned Ys-
sures moved in a slightly diXerent way, though it was considered that they both operated together 
based on the same causative.

In order to investigate if these tectonic phenomena are results of seismic activity in the region Yve 
digital seismometers installed at the area in and around the village of Mavropigi. They were in op-
eration for about Yve months. The obtained results compared with the records received by the na-
tional network of seismographs in order to inspect if the shocks are local or not. Then we separated 
the ninety local events, for further processing. Firstly we produced a map of seismicity, which is a 
map with the epicenters of the ninety events. A Yrst inspection in the map showed that almost all 
the events formed a group near the lignite mine which is in southeast direction of Mavropigi. 

Our aim is to search if all those events are strongly connected with the tectonics of the area or due 
to the mine working (e.g. blasts).  Τhe fault mechanisms are also estimated of these shocks in order 
to detect if the recorded events are earthquakes or the due to landslides which is a common fea-
ture in mines. The research continues.

STUDY ON GROUND SURFACE FISSURES ΙΝ ΤΗΕ BROADER AREA OF THE LIGNITE MINES OF MAVROPIGI 
VILLAGE (EORDAIA PREFECTURE, NORTHERN GREECE)

ELENI KALOGIROU

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Επιβλέπων:
Βουβαλίδης Κωνσταντίνος,
Επίκ. Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, 
Α.Π.Θ. 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΦΟΥΡΝΟΙ", ΡΑΧΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΗ

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ειδίκευσης είναι η μελέτη της γεωμορφολογικής-
παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της παράκτιας περιοχής του προϊστορικού οικισμού Φούρνοι, Ραχών, 
Φθιώτιδας κατά το Άνω Ολόκαινο. Η εργασία αυτή πραγματεύεται την εξελικτική πορεία της 
παράκτιας γεωμορφολογίας στην περιοχή έρευνας και την ακολουθία των περιβαλλόντων 
ιζηματογένεσης, ως αποτέλεσμα της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμια κλίμακα. 
Κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως η γεωμορφολογική έρευνα σε συνδυασμό με 
γεωτρητική, στρωματογραφική, παλαιοντολογική και γεωφυσική έρευνα. Η ευρύτερη περιοχή 
στην οποία βρίσκεται ο προϊστορικός οικισμός Φούρνοι στην παραλία των Ραχών ανήκει στο 
γεωγραφικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στον δήμο 
Εχιναίων του Νομού Φθιώτιδας. Αποτελεί τμήμα του βόρειου περιθωρίου του βυθίσματος του 
δίαυλου των Ωρέων, με διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ. Οι εργασίες πεδίου εκτελέστηκαν χρονικά σε τρεις 
φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η γεωμορφολογική χαρτογράφηση της 
περιοχής με τη λήψη γεωγραφικού στίγματος και απόλυτου υψομέτρου. Κατά το δεύτερο στάδιο 
έγινε η λήψη αδιατάρακτων πυρήνων του υπεδάφους με τη χρήση κρουστικού γεωτρύπανου. 
Τέλος, κατά το τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις ηλεκτρικές τομογραφίες στην περιοχή 
μελέτης με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των λιθολογικών δομών του υπεδάφους. Για την 
πραγματοποίηση της έρευνας στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν οι δύο πυρήνες ιζήματος, από 
τις γεωτρήσεις FRN-1 και FRN-2. Οι πυρήνες έδωσαν το απαραίτητο υλικό για την 
στρωματογραφική και παλαιοντολογική έρευνα και βοήθησαν στην αναγνώριση και τον 
καθορισμό ενοτήτων, η γεωμορφολογική ερμηνεία των οποίων επέτρεψε τον χαρακτηρισμό του 
παλαιοπεριβάλλοντος απόθεσης για κάθε μία από αυτές. Η μελέτη του μορφολογικού αναγλύφου 
πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση των ψηφιακών υψομετρικών δεδομένων με τη χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τέλος, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από την έρευνα οδήγησε στην αναπαράσταση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της 
περιοχής μελέτης κατά το Ολόκαινο.

mkalpak@geo.auth.gr

Supervisor:
Vouvalidis Konstantinos,
Assist. Professor, School of Geology, 
A.U.TH.

The purpose of this Master Thesis is to study the geomorphological-paleogeographic evolution of 
the coastal area of prehistoric settlement Fournoi, Raches, Fthiotida for the Upper Holocene. This 
paper discusses the evolutionary process of the coastal geomorphology in the study area and subse-
quent succession of sedimentary environments, as a result of the global-scale change in sea levels. It 
was considered appropriate to use techniques such as geomorphological survey combined with 
drilling, stratigraphic, palaeontological and geophysical research. The area in which is situated the 
prehistoric settlement Fournoi belongs to the administrative region of Eastern Central Greece and 
more speciYcally it is part of municipality Echinaion in the Fthiotida regional unit. It is part of the 
northern margin of the draft of the channel of Oreos with direction ENE-WSW. The Yeldwork was 
carried out in three phases. In the Yrst phase, the geomorphological survey of the area was held by 
taking the geographical position and absolute altitude. In the second stage, the undisturbed sedi-
ment cores were obtained by a vibracoring device. Finally, in the third stage four electrical sections 
were obtained in the study area in order to investigate further the lithological structure of the sub-
soil. The research in the laboratory was carried out by using two sediment cores from boreholes 
FRN-1 and FRN-2. The cores provided the necessary material for stratigraphic and paleontological 
research and led to the identiYcation and the deYnition of units, the geomorphological interpreta-
tion of which allowed the characterization of palaeoenvironment for each one of them. The study of 
morphological relief was accomplished with the analysis of digital elevation data by using Geo-
graphic Information Systems. Finally, the combination of the results of the investigation resulted in 
reconstructing the paleogeographic evolution of the study area.

GEOMORPHOLOGICAL, PALEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF THE REGION OF THE PREHISTORIC 
SETTLEMENT "FOURNOI", RACHES, FTHIOTIDA

MARINA KALPAKI

mailto:mkalpak@geo.auth.gr
mailto:mkalpak@geo.auth.gr
mailto:mkalpak@geo.auth.gr
mailto:mkalpak@geo.auth.gr


6

gkostaki@geo.auth.gr

Επιβλέπων:
Κίλιας Αδαμάντιος, 
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΡΗΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ?ΚΙΜΜΕΡΙΔΙΑΣ-ΤΙΘΩΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

Η Άνω Ιουρασική-Κάτω Κρητιδική ιζηματογενής ακολουθία της ενότητας Νεοχωρούδας βρίσκεται 
ασύμφωνα πάνω στους οφιολίθους του Ωραιοκάστρου, που ανήκουν στη ζώνη συρραφή του Άξιου 
στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η ακολουθία αποτελείται από ροές μαζών και τουρβιδίτες και δίνει το 
ανώτατο όριο για την τοποθέτηση των οφιολίθων. Νέα βιοστρωματογραφική ανάλυση και ανάλυση 
μικροφάσεων των κροκάλων έγινε για την καλύτερη κατανόηση της γεωδυναμικής ιστορίας  του 
Άνω Ιουρασικού-Κάτω Κρητιδικού. Οι μικροφάσεις και οι μικροοργανισμοί που εμπεριέχονται 
αποδεικνύουν την ύπαρξη ανθρακικών πλατφόρμων του Άνω Ιουρασικού, που δημιουργήθηκαν 
πάνω από τη  συσσώρευση καλυμμάτων του Μέσου-Άνω Ιουρασικού από τις ανατολικές Άλπεις έως 
τις Ελληνίδες.

Η συσσώρευση καλυμμάτων ηλικίας Μέσο-Άνω Ιουρασικού με φόρα προς τα ΔΒΔ και η τοποθέτηση 
των οφιολίθων πάνω στις ενότητες της Πελαγονικής ακολουθήσαν την ενδοωκεάνια λεπίωση στο 
δυτικό τμήμα της Νεοτηθύος που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Κατωτέρου-Μέσου 
Ιουρασικού. Μετά την τοποθέτηση των οφιολίθων ανθρακικές πλατφόρμες Κιμμεριδίου-Τιθωνίου 
σφράγισαν αυτό το τεκτονικό γεγονός. Στο Τιθώνιο εκτατική τεκτονική  συνδεδεμένη με φλοϊκή 
ανύψωση  προκάλεσε μερική  διάβρωση των ιζημάτων πλατφόρμας και νέες λεκάνες 
δημιουργήθηκαν. Τα προϊόντα της διάβρωσης που βρίσκονται στην ενότητα της Νεοχωρούδας στην 
ζώνη Άξιος συγκρίνονται με αυτά που αναπτύσσονται δυτικά από της Πελαγονικές ενότητες (στην 
Αλβανία και Σερβία επίσης) και συνεπώς θα πρέπει να θεωρηθούν ότι προέρχονται από την ιδία 
παλαιογεωγραφική πηγή. Η διάβρωση των ανυψωμένων καλυμμάτων και των επωθημένων 
οφιολίθων που έλαβε χώρα κατά το τέλος του Τιθώνιου έως της αρχές του Κρητιδικού συνεισέφερε 
υλικό που αποτέθηκε στις πρόσφατα δημιουργημένες λεκάνες και ανατολικά των ενοτήτων της 
Πελαγονικής. Αυτή η ακολουθία σφραγίστηκε  από καινούργιες ρηχής θάλασσας πλατφόρμες 
ηλικίας ?Άνω Βαρριασίου–Βαλανζινίου.

gkostaki@geo.auth.gr

Supervisor:
Kilias Adamantios,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

The Late Jurassic to Early Cretaceous sedimentary succession of the Neochorouda Unit lies uncon-
formably on top of the Oreokastro ophiolites of the Vardar/Axios “suture zone” in northern Greece. 
This succession consists of turbidites and mass ]ows and provides an upper limit for ophiolite em-
placement. New biostratigraphic and microfacies analysis from the clasts in the mass ]ows were car-
ried out for a better understanding of the Late Jurassic to Early Cretaceous geodynamic history. Micro-
facies and organism content prove the onset of Late Jurassic carbonate platforms on top of a Middle 
to Late Jurassic nappe stack striking from the Eastern Alps to the Hellenides.

Middle to Late Jurassic nappe stacking towards WNW to NW followed late Early to Middle Jurassic 
intra-oceanic thrusting in the Western Vardar/Axios (= Neotethys) Ocean and subsequent ophiolite 
obduction onto the Pelagonian Units forming a thin-skinned orogen on the lower plate. 

After ophiolite emplacement Kimmeridgian-Tithonian carbonate platforms sealed widespread this 
tectonic event. Tithonian extension due to mountain uplift resulted in partial erosion of these plat-
forms and new extensional basins were formed. The erosional products of the Neochorouda Unit in 
the Vardar/Axios zone resemble the erosional products know west of the Pelagonian units, e.g. in Alba-
nia or Serbia and should belong therefore to the same palaeogeographic provenance area. Late Titho-
nian to earliest Cretaceous erosion of the uplifted nappe stack including the obducted ophiolites re-
sulted in sediment supply into the newly formed basins also east of the Pelagonian Units. This succes-
sion was sealed by a newly formed ?Late Berriasian-Valanginian shallow-water platforms.

?KIMMERIDGIAN-TITHONIAN SHALLOW-WATER PLATFORM CLASTS FROM MASS FLOWS ON TOP OF 
THE VARDAR/AXIOS OPHIOLITES AND THEIR GEOTECTONIC SIGNIFICANCE (EASTERN VARDAR/

AXIOS SUTURE ZONE, NORTHERN GREECE)

GEORGIA KOSTAKI

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
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Επιβλέπων:
Χρηστάρας Βασίλειος,
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΙΟΥ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναπτύσσει τη διεργασία της διαχείρισης γεωτεχνικού κινδύνου 
κατά τη διερεύνηση της ευστάθειας πρανών, περιγράφοντας αναλυτικά τις επιμέρους συνιστώσες. 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής αποσαφηνίζονται βασικοί όροι του γεωτεχνικού κινδύνου, 
περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κατολισθήσεων και καταγράφονται οι αβεβαιότητες 
και τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης στη μελέτη σταθεροποίησής και αποκατάστασης αστοχιών λόγω 
κατολίσθησης. Περιγράφονται όλα τα επιμέρους βήματα της διαχείρισης γεωτεχνικού κινδύνου, 
που είναι ο εντοπισμός, η ανάλυση, η αντιμετώπιση και η παρακολούθησή του. Παρέχονται 
κατευθυντήριες οδηγίες για μεθόδους υπολογισμού και εκτίμησης στοιχείων που συμμετέχουν 
στην ανάλυση κινδύνου και δίνονται πίνακες για την ποιοτική εκτίμησή τους όταν η 
ποσοτικοποίησή τους δεν είναι εφικτή. Δίνεται έμφαση σε μεθοδολογίες υπολογισμού και ποιοτικές 
εκτιμήσεις στοιχείων της ανάλυσης και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με αποδεκτά και ανεκτά 
επίπεδα διακινδύνευσης.  Τέλος γίνεται περιορισμένης μορφής ανάλυση γεωτεχνικού κινδύνου στις 
καταπτώσεις  του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών για εναλλακτικά σενάρια μέτρων 
σταθεροποίησης και αποκατάστασης. Η ανάλυση καταλήγει στην πιθανότητα αστοχίας και με βάση 
συγκεκριμένες παραδοχές, υπολογίζεται το συνολικό κόστος κάθε εναλλακτικού σεναρίου. Με την 
ανάλυση αξιοπιστίας προσδιορίζεται η πιθανότητα αστοχίας του έργου, η οποία παρέχει 
συμπεράσματα  για  την  πιθανότητα  υπέρβασης  των ορίων αποδεκτής συμπεριφοράς. Για τον 
υπολογισμό της χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του δείκτη  αξιοπιστίας β. Συμπερασματικά, 
αποδεικνύεται η αναγκαιότητα της ανάλυσης αξιοπιστίας προκειμένου να γίνεται ο σχεδιασμός 
προστατευτικών έργων οικονομικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι με τα διαγράμματα που 
προκύπτουν αφενός προσφέρει την αμφίδρομη συσχέτιση της πιθανότητας αστοχίας Pf με την 
οριακή τιμή  ενός  μεγέθους απόκρισης και αφετέρου οδηγεί σε ορθολογικότερη επιλογή του 
συντελεστή ασφαλείας.  Για την προσομοίωση των βραχοπτώσεων και  τη τρισδιάστατη  
απεικόνιση  γίνεται χρήση προγράμματος για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS και το 
λογισμικό Rocfall της Rocsciense, για τον καθορισμό των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων.

elatsiou@geo.auth.gr

Supervisor:
Christaras Vasileios,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

The present thesis deals with the process of geotechnical risk management during the investiga-
tion of slope stability, describing in detail the individual components. In this context, the funda-
mental terms in the geotechnical risk domain are clariYed, the basic features of landslides are pre-
sented and the uncertainties and design levels which are involved in a landslide stabilization de-
sign and rehabilitation failures due to landslide are reported. All the individual steps of the man-
agement of geotechnical risk are described, such as the identiYcation, analysis, treatment and 
monitoring. Furthermore, general guidance on methods for calculating elements of the risk analy-
sis and tables for qualitative estimates of these elements when a quantitative estimate is not feasi-
ble are provided. Emphasis is placed on methods of calculation and qualitative assessments of 
data analysis and information on acceptable and tolerable levels of risk. Finally, a limited risk 
analysis carried out for rockfalls identiYed in the archaeological site of Delphi for alternative sce-
narios of stabilization and recovery are included. The analysis results in the probability of failure 
and, based on particular assumptions, the total cost of scenarios of stabilization measures is esti-
mated. Through the reliability analysis, the probability of failure in the construction is being deter-
mined, providing conclusions as to the possibility of exceeding the limits of acceptable behaviour 
during the construction. For its calculation, the method of the reliability index β has been used. In 
conclusion, the necessity of the reliability analysis  is being proved in order to achieve a more eco-
nomic and precise design of a construction, because, according to the diagrams that come up, it 
oXers, on the one hand, the two-way correlation of the  probability of failure  Pf  with the limit of 
responses. On the other hand, it leads to a more rational choice of the safety factor. The program 
ArcGis is used for the simulation of rockfalls and dimensional representation and the software 
Rocfall of Rocsciense is used for the determination of necessary protective measures.

GEOTECHNICAL RISK MANAGEMENT DURING INVESTIGATION OF SLOPE STABILITY 
AND REHABILITATION

ELENI LATSIOU
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η σημαντική υποχώρηση των γεωλογικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, καθώς και η 
αναγκαιότητα της Γεωλογικής επιστήμης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της 
κοινωνικής ζωής, αποτελεί το κίνητρο για την ανάπτυξη της Διδακτορικής Διατριβής. Η Γεωλογία στην Ελλάδα έχει 
αναπτυχθεί και εξελιχθεί, υπό την επιρροή οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, κυρίως στο 20ό αιώνα. Τότε 
ήταν που ιδρύθηκαν, η πρώτη επιστημονική κοινότητα της Γεωλογίας, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα Γεωλογίας και έκαναν 
την εμφάνισή τους οι πιο σημαντικοί ακαδημαϊκοί, οδηγώντας έτσι στην εδραίωση της γεωλογικής επιστήμης. Η 
κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της επιστήμης της Γεωλογίας αντανακλάται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Γεωλογίας διδάχτηκε είτε ως αυτόνομο μάθημα, είτε ως μέρος των άλλων 
Φυσικών Επιστημών, σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ta ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 

• Υπό ποιες συνθήκες και επιρροές δημιουργήθηκε η πρώτη επιστημονική κοινότητα της Γεωλογίας στην Ελλάδα;

• Ποια ήταν τα κύρια γεγονότα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Γεωλογίας στην Ελλάδα;

• Πότε και υπό ποιες συνθήκες εισήχθησαν οι νέες θεωρίες της Γεωλογίας στην ελληνική;

• Η διδακτέα υλη Γεωλογίας συμβάδιζε με τις σύγχρονες θεωρίες;

• Υπάρχει σχέση μεταξύ της εξέλιξης της επιστήμης της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα;

Το περιεχόμενο των σχολικών γεωλογικών βιβλίων περιλαμβάνει γνώσεις πρακτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. εμπορικά μέταλλα, εκμεταλλεύσιμοι πόροι). Επίσης κυριαρχεί θεματολογία σχετική με, την ηφαιστειότητα, τη 
ηλιακή δραστηριότητα, την αιολική και την χρήση του νερού.

kmakri@geo.auth.gr

Supervisor:
Pavlides Spyridon,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

The important reprocess of geological science in the Secondary Education in Greece, as well as the necessity of Geological 
science in all sectors of education, scientiYc research and social life, has been the motive for the development Doctoral The-
sis.

Geology has been developed and evolved in Greece, based on speciYc economical and socials needs, mainly at the 20th 
century. It was then when the Yrst scientiYc community of Geology, the Academic Faculties of Geology and the more impor-
tant academicians made their appearance, resulting the consolidation of the Science of Geology in Greece. The social and 
cultural dimension of the Science of Geology re]ects at the Higher Education, as well as in the Secondary Education. The 
Science of Geology is been taught as autonomous course, or as part of other Natural Sciences, in the educational institu-
tions of Secondary Education.

The statement of the research questions in the study are:

• When, which needs and under which circumstances and in]uences was the Yrst scientiYc community of Geology in 
Greece been created?

• What were the main facts and landmarks that caused the development and evolution of Geology in Greece?

• When and under which circumstances had the new theories of Science of Geology been adopted by the Greek scientiYc 
community?

• When were the modern landmarks concerning the evolution of Science of Geology been adopted at the Greek Educa-
tional System? Was and is the Greek Educational System contemporary to modern and state of the art Geological Theo-
ries?

• Is there an evident connection between the evolution of the Science of Geology at the Secondary and Higher Education 
in Greece?

The content of the textbooks includes knowledge of practical and economic interest (e.g. commercial minerals, exploitable 
resources). Furthermore, a broad spectrum of subjects such as theories of volcanism, solar activity, wind and water energy 
are cited in a descriptive way.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF EDUCATION OF SCIENCE OF GEOLOGY IN GREECE

KIRIAKI MAKRI 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ
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Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Ελευθερία, 
Καθηγήτρια ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΜΗΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΗ

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των χωρο-χρονικών ιδιοτήτων των 
σμηνοσειρών. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε ο Κορινθιακός κόλπος, ο οποίος παρουσιάζει 
έντονη σεισμικότητα. Με στόχο την εύρεση των σεισμικών συγκεντρώσεων εφαρμόσθηκε ο 
αλγόριθμος του Reasenberg (1985) σε έναν πλήρη σεισμικό κατάλογο και για το χρονικό 
διάστημα 2008-2012. Μετά την αναγνώριση των σεισμικών συγκεντρώσεων μελετήθηκαν οι 
χωρικές τους ιδιότητες με σκοπό να συσχετισθεί η διεύθυνση διάδοσης τους με το κυρίαρχο 
πεδίο τάσεων της περιοχής. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό των σμηνοσειρών αποτελεί η 
χαμηλή τιμή της λοξότητας της σεισμικής ροπής ως προς το χρόνο. Έτσι, για την διάκριση των 
σεισμικών συγκεντρώσεων σε σμηνοσειρές και μετασεισμικές ακολουθίες, υπολογίστηκε η 
λοξότητα και η κύρτωση της σεισμικής ροπής ως προς το χρόνο για κάθε ακολουθία. Τέλος, το 
μοντέλο μετασεισμικής ακολουθίας επιδημικού τύπου (ETAS) (Ogata,1988) χρησιμοποιήθηκε 
για την εκτίμηση της σεισμικότητας και την σύγκριση της με την παρατηρούμενη σεισμικότητα. 
Η διαδικασία αυτή είχε ως σκοπό την συσχέτιση των αποκλίσεων του θεωρητικού μοντέλου 
από την παρατηρούμενη σεισμικότητα με την γένεση και εξέλιξη σμηνοσειρών.

mmesimer@geo.auth.gr

Supervisor:
Papadimitriou Eleftheria,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

Clusters commonly occur as main shock–aftershock (MS–AS) sequences but also as earthquake 
swarms, which are empirically deYned as an increase in seismicity rate above the background rate 
without a clear main shock earthquake. The Corinth Rift, which was selected as our study area, 
appears to be the most recent extensional structure, with a likely rate of fault slip of about 1cm/yr 
and opening of 7mm/yr. High seismic activity accommodates the active deformation with fre-
quent strong (M≥6.0) events and several seismic excitations without a main shock with clearly dis-
criminative magnitude. IdentiYcation of earthquake clusters that occurred in this area in last years 
(2008-2012) and investigation of their spatio-temporal distribution is attempted. The Reasen-
berg’s (1985) algorithm was employed to identify earthquake clusters from a complete catalogue. 
In order to distinguish these clusters we calculate the skewness and kurtosis of seismic moment 
release for each cluster, since swarm-like sequences generally have lower skew value of moment 
release history than MS-AS. Spatial properties of each cluster were examined aiming to associate 
their propagation with the regional stress Yeld. Finally, the Epidemic Type Aftershock Sequence 
model (ETAS) (Ogata, 1988) was used to determine the theoretical seismicity rate and correlate 
the deviations from the observed seismicity rate with the occurrence of earthquake swarms.

SPATIO-TEMPORAL PROPERTIES OF EARTHQUAKE SWARMS

MARIA MESIMERI
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Επιβλέπων:
Κίλιας Αδαμάντιος, 
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΪΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΟY (ΖΩΝΗ ΑΞΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΣ)

Ο γρανίτης του Φανού (Ζώνη Αξιού, Β. Ελλάδα), αποτελεί τη σημαντικότερη γρανιτική εμφάνιση, 
Μέσω-Άνω Ιουρασικής ηλικίας, με υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου,  που 
διείσδυσε μέσα στο Μεσοζωικής ηλικίας οφιολιθικό σύμπλεγμα της Γευγελής, (υποζώνη Παιονίας) 
και στους Μιγματίτες της Πηγής. Οι Ηφαιστειοϊζηματογενείς σχηματισμοί, (Μέσω–Άνω 
Ιουρασικής ηλικίας) αποτελούνται από ηφαιστειακά υλικά όξινης σύστασης και συναντάται τόσο 
στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της ορεινής μάζας του Πάικου. Τα βασικά ερωτήματα 
που τίθενται είναι: α) ποιο είναι το γεωτεκτονικό περιβάλλον δημιουργίας του Γρανίτη του Φανού 
και των Ηφαιστειοϊζηματογενών  σχηματισμών της μάζας του Πάικου, β) πότε έλαβε χώρα η 
διείσδυση του γρανίτη του Φανού (πριν ή μετά την επώθηση των οφιολίθων), γ) αν υπάρχει 
συσχετισμός μεταξύ του  γρανίτη του Φανού και των Ηφαιστειοϊζηματογενών  σχηματισμών και 
τέλος δ)  πώς σχετίζονται οι Μιγματίτες της Πηγής και ο γρανίτης του  Φανού. Στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι  να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα με την εφαρμογή τεκτονικών 
και γεωχημικών μεθόδων και υπαίθριας παρατήρησης. Τα πετρώματα που συλλέχθηκαν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών υπαίθρου και μελετήθηκαν ήταν κυρίως δείγματα από γρανίτη, ρυόλιθο, 
χαλαζιακό διορίτη, μιγματίτη και αμφίβολο. Ακολούθησε η προετοιμασία των δειγμάτων, για την 
εφαρμογή  της μεθόδου ανάλυσης, με την τεχνική του φθορισμού ακτινών Χ (X-ray ]uorence, 
XRF), για κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Βιέννης. 
Επιπλέον, για περισσότερες παρατηρήσεις επάνω στην μικροτεκτονική (δείκτες κινηματικής, 
σχιστότητα) και στα πετρογραφικά χαρακτηριστικά, παρασκευάστηκαν λεπτές τομές για κάθε 
δείγμα. Στη συνέχεια ακολούθησε η κατασκευή γεωχημικών διαγραμμάτων με βάση τις χημικές 
αναλύσεις των δειγμάτων και η σύγκριση τους με διάφορα μοντέλα γρανιτών (νησιωτικών, 
ηφαιστειακών τόξων) ανά τον κόσμο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το γεωτεκτονικό 
περιβάλλον γένεσης του γρανίτη Φανού και των Ηφαιστειοϊζηματογενών  σχηματισμών.

mariamichail@geo.auth.gr

Supervisor:
Kilias Adamantios,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

The Fanos granite (Vardar-Axios Zone, N. Greece), a Mid-Late Jurassic, high silica pluton, con-
trolled by fractional crystallization, is related with and intrudes the Mesozoic Geuvgeuli ophiolitic 
complex and the Pygi Migmatites. The volcano-sedimentary formations of Paikon massif, consists 
of Late-Jurassic rocks and is allocated on the eastern and western part of the Paikon Massif 
(Paikon subzone). The main questions raised are a) whether this magmatism is related with the 
remnants of an island or a volcanic arc (geotectonic setting), b) when did the intrusion of Fanos 
granite took place (before or after the obduction of the ophiolites), c) is there any correlation be-
tween Fanos granite and volcano-sedimentary formations and Ynally d) which is the relationship 
between the Pygi Migmatite and the Fanos granite. This study presents data concerning the 
above questions and combines both tectonical and geochemical methods and Yeld work. The 
rock samples, which have been collected during the Yeld work for our study, were granite, aplitic 
granite, microgranite, rhyolite, quartz diorite, migmatite and amphibole. These samples were ana-
lyzed by X-ray ]uorence for major and trace elements at university of Vienna. We have used two 
techniques of sample preparation: the pressed powder pellet (PPP) and the fused glass disc (FGD). 
In addition, for more microtectonic and petrographic information we prepared thin sections for 
every sample for microscopic observation. Based on the geochemical data (major and trace ele-
ments, REE) of the analyzed samples, we created discriminant and ‘spider’ diagrams and we com-
pared them with several continental and island arc plutonic rocks in order to clarify the geotec-
tonic setting of the Fanos granite and the volcano-sedimentary formations. The chemical results 
have been also combined with observations and tectonic data collected during the Yeld work, in 
order to succeed in a better result.

TECTONIC STRUCTURE AND EMPLACEMENT OF THE FANOS GRANITE AND THE VOLCANO-SEDIMENTARY 
FORMATIONS OF THE PAIKON MASSIF (VARDAR-AXIOS ZONE, N. GREECE)

MARIA MICHAIL

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
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Επιβλέπων:
Καρακώστας Θεόδωρος, 
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ  
ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ

Διερευνώνται οι συνθήκες εφαρμογής ενός προγράμματος αύξησης υετού. Ο στόχος είναι η 
δημιουργία ενός εννοιολογικού μοντέλου στο οποίο απεικονίζονται, αναλύονται και 
συνδυάζονται όλες οι σχετικές παράμετροι, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνητικότητα 
εφαρμογής ενός προγράμματος αύξησης βροχής. Το εννοιολογικό μοντέλο εφαρμόζεται στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Από τη μελέτη του υετού και της ξηρασίας προκύπτει ότι η 
περιοχή αντιμετωπίζει εποχικό πρόβλημα λειψυδρίας κατά τη θερμή περίοδο του έτους, συνεπώς 
κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή ενός προγράμματος αύξησης υετού κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Από τη μελέτη της νέφωσης και ειδικότερα των νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης 
προκύπτει ότι αυτά εμφανίζονται σε αρκετά σημαντικές ποσότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Κατά τη θερμή περίοδο του έτους και ειδικότερα για το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 
των ετών 2006 έως 2010, παρατηρείται σωρειτόμορφη δραστηριότητα στην περιοχή, 
συνδυαζόμενη με συγκεκριμένες συνοπτικές καταστάσεις, το μέγιστο της οποίας εμφανίζεται τον 
Ιούνιο. Παράλληλα η θερμοδυναμική ανάλυση καταδεικνύει αύξηση της ατμοσφαιρικής 
αστάθειας, το μέγιστο της οποίας σημειώνεται τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Από τα 
χαρακτηριστικά των κυττάρων καταιγίδας που μελετήθηκαν προκύπτει ότι αυτά δύναται να 
τροποποιηθούν σε μεγάλο βαθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου με μικρές εξαιρέσεις. 
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω ευρήματα στο εννοιολογικό μοντέλο που αναπτύσσεται 
προκύπτει ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος αύξησης υετού είναι δυνητικά εφικτή στην 
εξεταζόμενη περιοχή. Ως βέλτιστη περίοδος εφαρμογής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης, προτείνεται το διάστημα από μέσα Μαρτίου έως μέσα Οκτωβρίου εξαιρώντας ένα ξηρό 
διάστημα από μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου.

babzel@geo.auth.gr

Supervisor:
Karakostas Theodoros,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

Rain enhancement feasibility potential is investigated in the present study. This is achieved 
through the creation of a conceptual model that depicts, analyzes and combines all relevant pa-
rameters, deYning thus, feasibility potential. The conceptual model is applied within the major 
area of Thessaly in Central Greece. Rain and drought analysis over the area indicate that Thessaly 
experiences seasonal deYcit of water resources during the warm period of the year, therefore, a 
rain enhancement program should be applied over that period. From cloudiness analysis and es-
pecially from convective clouds it is concluded that serious amounts of convective clouds are pre-
sent throughout the year over the area. For the period from April to September for the years 2006 
– 2010, that this study focuses, convective activity, resulting from certain synoptic conditions is 
observed, the maximum of which occurs in June. Thermodynamic analysis indicates that atmos-
pheric instability is also increased during that period and maximum values takes place in June 
and July. Thunderstorm cell characteristics that were extracted and analyzed indicate that clouds 
develop over the area are amenable for modiYcation with only a few exceptions. Combining all 
Yndings in the created conceptual model, it is concluded that a rain enhancement program is fea-
sible over the area. The period from mid March until mid October is proposed as favorable appli-
cable period excluding the driest part from mid July until mid August.

FEASIBILITY STUDIES OF RAIN ENHANCEMENT POTENTIAL: APPLICATION WITHIN THE 
MAJOR AREA OF THESSALY

DIMITRIOS BAMPZELIS
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Επιβλέπων:
Μιχαηλίδης Κλεόπας,
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Τα βαρέα μέταλλα θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους ρύπους του περιβάλλοντος, γιατί δεν 
αποικοδομούνται και συσσωρεύονται σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι συνηθισμένες 
μέθοδοι απομάκρυνσης τοξικών μετάλλων από υγρά απόβλητα με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος, είναι αρκετά δαπανηρές και αναποτελεσματικές. Η προσρόφηση αποτελεί μια 
ευρέως χρησιμοποιούμενη σύγχρονη μέθοδο απομάκρυνσης τοξικών μετάλλων και ανήκει στις 
βέλτιστες διαθέσιμες διεργασίες. Το κυριότερο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί το 
υψηλό κόστος των προσροφητικών μέσων με αποτέλεσμα να θεωρείται μη-οικονομικά συμφέρουσα 
η εφαρμογή της από μικρές βιομηχανικές μονάδες, καθώς και από μη-αναπτυγμένες χώρες. Η χρήση 
χαμηλής αξίας ορυκτών πρώτων υλών όπως είναι τα αργιλικά ορυκτά ως εναλλακτική λύση για την 
απομάκρυνση τοξικών μετάλλων, αποτελεί μία μέθοδο που χαρακτηρίζεται συνήθως από μεγάλη 
αποτελεσματικότητα, εκλεκτικότητα, ευρύτητα εφαρμογών και χαμηλό κόστος. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης φυσικών αργιλικών υλικών που 
παρουσιάζουν σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα ή εμφανίσεις στον Ελλαδικό χώρο, στην 
απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα, ο προσδιορισμός των ιδανικών 
παραμέτρων για τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων, η διερεύνηση της 
δυνατότητας απόρριψης της παραγόμενης τοξικής λάσπης χωρίς να οδηγήσει σε νέα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και ο προσδιορισμός του ρυθμού και του κόστους της διεργασίας για άμεση 
τεχνολογική εφαρμογή. Ειδικότερα, εξετάστηκε πειραματικά η δυνατότητα χρήσης των αργιλικών 
ορυκτών και πετρωμάτων μπεντονίτης (Μήλος), ατταπουλγίτης (Γρεβενά) και βερμικουλίτης (Ασκός), 
για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων, όπως τα κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο, χαλκός και 
ψευδάργυρος από υδατικά διαλύματα. Εξετάζεται η επίδραση παραμέτρων όπως ο χρόνος επαφής, η 
ποσότητα του προσροφητικού, το pH και η συγκέντρωση του μετάλλου, στην αποτελεσματικότητα 
της προσρόφησης. Η μαθηματική προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων της 
προσρόφησης γίνεται με τη γραμμική προσαρμογή σε διάφορα μοντέλα. Τέλος, τα ίδια υλικά 
χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
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Heavy metals are considered as the most toxic pollutants of the environment since they are not bio-
degradable and they tend to accumulate in it for a long period of time. The treatment methods com-
monly used for metal-bearing eauents are quite expensive and ineXective. Among all treatment 
methods, adsorption is widely used, highly eXective and is included among the best available tech-
niques. The main disadvantage of adsorption is the high price of the adsorbents, thus its application 
is considered non-economical for small industrial units as well as non-developed countries. Utiliza-
tion of low cost raw materials such as clay minerals as an alternative for the removal of heavy metals 
has great potential since it is characterized by high eQciency, selectivity, amplitude of applications 
and low cost. The aim of the present study was to investigate the possibility of the usage of natural 
clays which either are exploited or present signiYcant occurrences in Greece, for heavy metal re-
moval from aqueous solutions, the determination of the ideal parameters for maximum removal eQ-
ciency, the investigation of the safe disposal of the produced sludge and the determination of the 
rate and the cost of the process for direct technological application. SpeciYcally, natural clays such as 
bentonite (Milos), attapulgite (Grevena) and vermiculite (Askos) were experimentally utilized for the 
removal of the heavy metals cadmium, lead, nickel, copper and zinc from aqueous solutions. The ef-
fects of various adsorption conditions such as contact time, adsorbent dosage, solution pH and 
metal concentration were investigated. The experimental data were evaluated by the linear Ytting in 
diXerent isothermal and kinetic models. Finally, the same materials were utilized and evaluated for 
municipal and industrial wastewaters treatment.

UTILIZATION OF NATURAL CLAYS IN HEAVY METAL REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS AND 
MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTEWATERS

ANNA BOURLIVA

ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΛΙΒΑ
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ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ SKARN ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΜΑ

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ο ολιγοκαινικός πλουτωνίτης του Πανοράματος που βρίσκεται στην περιοχή της Δράμας, διεισδύει σε 
ασβεστιτικά μάρμαρα που καλύπτουν την περιοχή του Φαλακρού όρους δημιουργώντας στα περιθώριά 
του ζώνη skarn. Γεωλογικά η περιοχή ανήκει στην κατώτερη τεκτονική ενότητα της μάζας της Ροδόπης. Ο 
πλουτωνίτης εμφανίζει τέσσερις πετρογραφικούς τύπους: χαλαζιακό μονζονίτη, γρανίτη, μικρογρανίτη και 
πορφύρη. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η ζώνη skarn, το πλάτος της οποίας είναι περίπου 20 μέτρα. 

Ορυκτολογικά αποτελείται από γρανάτη, πυρόξενο, αμφίβολο, καλιούχους αστρίους, πλαγιόκλαστα, 
επίδοτο, αλλανίτη, ζοϊσίτη, βολλαστονίτη, αμεσίτη και  κλινόχλωρο. Οι γρανάτες εμφανίζονται τόσο 
ισότροποι όσο και ανισότροποι. Η σύσταση τους κυμαίνεται μεταξύ γροσσουλάριου-ανδραδίτη. Οι 
πυρόξενοι έχουν σύσταση διοψιδίου ενώ η κεροστίλβη ανήκει στις μαγνησιοκεροστίλβες. Οι καλιούχοι 
άστριοι έχουν σύσταση Or87,3-95,3  και τα πλαγιόκλαστα An46,5-81,3. Από την ομάδα του επιδότου 
εμφανίζονται επίδοτο και αλλανίτης. Ο δεύτερος εμφανίζει ζώνωση και είναι πλουσιότερος σε σπάνιες γαίες 
στον πυρήνα. Η ομάδα των χλωριτών εκπροσωπείται από χλωρίτες σύστασης κλινόχλωρου. Ο θουλίτης, 
Mn-ζοϊσίτης με χαρακτηριστικό ρόδινο χρώμα, εμφανίζεται σχεδόν σε όλη την έκταση του skarn. Ο 
βολλαστονίτης εμφανίζεται σε ευμεγέθεις κρυστάλλους, κυρίως στο νότιο τμήμα του πλουτωνίτη. Ένα από 
τα κύρια συστατικά της παραγένεσης είναι ο Mg-αμεσίτης (χλωρίτης με δομή σερπεντίνη). 

Χαρακτηριστικό του skarn αυτού είναι το αυξημένο ποσοστό του Mn στους πυροξένους, στους χλωρίτες 
και στους γρανάτες. 

Διαπιστώθηκε ότι συμβαίνουν οι εξής αντιδράσεις:

Cc + Qtz → Wo + CO2, σε συνθήκες T > 600oC, XH2O > 0,85

Zoi + Qtz + Cc → Grt + H2O + CO2

Αmph + Qtz → Di + CO2 σε θερμοκρασία Τ=490οC

φυλλοπυριτικά + Cc + Qtz → Amph + Kfs + H2O + CO2

Στη συνέχεια της διατριβής ειδίκευσης θα προσδιοριστούν η μεταφορά στοιχείων μεταξύ του πλουτωνίτη 
και των μαρμάρων, οι συνθήκες σχηματισμού του και η πιθανή συσχέτισή του με τα μαγγανιούχα 
κοιτάσματα του νομού Δράμας. 
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The Oligocene pluton of Panorama is situated in the area of Drama and intrudes calcareous marbles that 
cover the mountain of Falakro, causing skarn formation. The area belongs to the Lower Tectonic Unit (LTU) of 
the Rhodope massif. The pluton consists of four petrographic types: quartz monzonite, granite, microgranite 
and porphyry. In the present study, the skarn, which reaches a width of about 20 metres, is investigated.

The mineralogy assemblage consists of garnet, pyroxene, amphibole, K-feldspar, plagioclase, epidote, allan-
ite, zoisite, wollastonite, amesite and clinochlore. Garnets appear both isotropic and anisotropic. Their compo-
sition ranges between grossular and andradite. Pyroxene has a composition of diopside while amphibole is 
characterized as Mg-hornblende. K-feldspars range in composition from Or87.3 to Or95.3 and plagioclase 
from An46.5 to An81.3. Epidote and allanite often occur in the aureole, the latter presenting zoning with a 
richer in rare earth elements core. Chlorites are represented by clinochlore. Thulite, Mn-rich zoisite with a 
characteristic pink color, is present throughout the skarn. Wollastonite occurs in large crystals in the southern 
part of the pluton. One of the main minerals that occur in the assemblage is Mg-amesite (a chlorite with a 
serpentine structure).

Skarn minerals are characterized of high Mn content, especially pyroxenes, chlorites and garnets.

During skarn formation, four reactions are considered to take place:

Cc + Qtz → Wo + CO2, under conditions T > 600oC, XH2O > 0.85

Zoi + Qtz + Cc → Grt + H2O + CO2

Αmph + Qtz → Di + CO2 at temperature Τ=490οC

phyllosilicates + Cc + Qtz → Amph + Kfs + H2O + CO2

Determination of element transfer between the pluton and the marbles, conditions of skarn formation and 
possible correlation with the Mn ore of the prefecture of Drama intend to be further investigated.

MINEROLOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDY OF SKARN OF DRAMA PLUTON, DRAMA, GREECE

MARIA-ANNA PAPASPYROY
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η παρούσα εργασία μελετά την ύπαρξη βαρομετρικών χαμηλών με χαρακτηριστικά τροπικού 
κυκλώνα στη Μεσόγειο. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων στη Μεσόγειο είναι σχετικά σπάνια και η 
αναγνώρισή τους γίνεται μέσω των δορυφορικών εικόνων. Οι κυκλώνες αυτοί, εμφανίζουν ανέφελη 
περιοχή στο κέντρο τους (‘μάτι’), θερμό και ξηρό πυρήνα και η μεγαλύτερη ένταση των ανέμων 
σημειώνεται κοντά στην επιφάνεια. Αρχικά μελετήθηκαν τρεις περιπτώσεις (27/01/2009, 06/04/
2009 και 08/11/2011) οι οποίες εμφάνισαν ανέφελη περιοχή στο κέντρο τους. Έπειτα από έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε με τις υψηλής χωρικής διακριτοποίησης αναλύσεις του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Προγνώσεων (ECMWF), διαπιστώθηκε ότι μόνο μία περίπτωση (08/11/2011) εμφάνιζε 
θερμό πυρήνα. Ο κυκλώνας αυτός δημιουργήθηκε την 4η Νοεμβρίου 2011 στην Ισπανία πάνω από 
τα Πυρηναία όρη. Αιτία της κυκλογέννεσης θεωρείται η ύπαρξη μιας βαθιάς ύφεσης στον 
ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό συνοδευόμενη από μετωπική δραστηριότητα που προκάλεσε τη 
δημιουργία αποκομμένης ύφεσης στο δυτικό άκρο της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Στη συνέχεια ο 
κυκλώνας κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα όπου και εμφάνισε χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα 
στις 07/11/2011, ενώ μία ημέρα μετά πέρασε πάνω από την ξηρά και σταδιακά διαλύθηκε. Έντονες 
ανοδικές κινήσεις οδήγησαν στη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης τα οποία 
προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, τόσο στη θάλασσα όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές πλησίον 
του κυκλώνα. Για την καλύτερη μελέτη του συστήματος έγιναν πειράματα με το τρισδιάστατο 
περιοχικό αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού WRF, όπου διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα 
είναι αρκετά όμοια με τα πραγματικά δεδομένα ως προς την ένταση των ανέμων, την τροχιά της 
ύφεσης και την ώρα έναρξης και λήξης της. Στη συνέχεια της εργασίας θα πραγματοποιηθούν 
πειράματα με τη θερμοκρασία της θάλασσας προκειμένου να διαπιστωθεί πως επηρεάζουν οι ροές 
θερμότητας τη γέννηση και ανάπτυξη μιας τέτοιας ύφεσης. Τέλος, αφαιρεθεί η οροσειρά των 
Πυρηναίων για να εκτιμηθεί ο ρόλος που έπαιξε η ορογραφία στον σχηματισμό του κυκλώνα.
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This study investigates the existence of low pressure systems with hurricane-like characteristics, in 
the Mediterranean region. The existence of such systems in the Mediterranean is relatively rare and 
they are identiYed through satellite images. These cyclones are characterized by free-cloud region in 
the center (‘the eye’), warm and dry core and the biggest wind values near the surface. Initially, there 
were three cases studied (27/01/2009, 06/04/2009 and 08/11/2011), which had a free-cloud region in 
the center. After the investigation was carried out with high spatial resolution analysis of the Euro-
pean Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) it was found out that only one case (08/
11/2011) had warm core. This cyclone was created on November 4th , 2011 in Spain, over the Pyren-
ees Mountains. The cyclogenesis is caused by a deep depression in the Atlantic Ocean which caused 
a cut-oX low over the Pyrenees. Afterwards, the cyclone moved over the sea where it showed 
hurricane-like vortex on 07/11/2011, while one day later it passed over land and gradually dissolved. 
Strong convection was observed, which caused heavy rains both in sea and inland areas, in the vicin-
ity of the system. For a better investigation of the system, some experiments were carried out with 
the three-dimensional medium range weather forecasting system WRF, where it was found that the 
results are quite similar with the real ones, regarding the wind intensity, the track of the cyclone and 
the time of its generation and dissipation. In the future work, experiments with the sea surface tem-
perature will be carried out, in order to determine how the heat ]uxes aXect the birth and develop-
ment of the depression. Finally, the Pyrenees Mountains will be removed to assess the role of the 
orography in the formation of the cyclone.

STUDY OF LOW-PRESSURE SYSTEMS WITH HURRICANE-LIKE CHARACTERISTICS IN THE 
MEDITERRANEAN REGION

CHRISOSTOMOS PARANOS - LIOLIOS

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΣ - ΛΙΟΛΙΟΣ
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η έντονη μαγματική δραστηριότητα που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 
του Τριτογενούς, αντιπροσωπεύεται από την παρουσία πυριγενών πετρωμάτων που εντοπίζονται στη Μάζα της 
Ροδόπης, στη Σερβομακεδονική Μάζα και στην Περιροδοπική Ζώνη.

Το Πλουτωνικό Σύμπλεγμα της Σιθωνίας εντάσσεται σε αυτή τη φάση μαγματισμού και διεισδύει σε πετρώματα της 
Σερβομακεδονικής Μάζας και της Περιροδοπικής Ζώνης προκαλώντας φαινόμενα θερμομεταμόρφωσης επαφής. 

Η ζώνη επαφής εντοπίζεται στη περιοχή της Ελιάς, όπου ο πλουτωνικός όγκος διεισδύει σε μεταϊζήματα της ενότητας 
Μελισσοχωρίου και έχει έκταση περίπου 100 μέτρα. Ορυκτολογικά αποτελείται από χαλαζία, ζοϊσίτη (κλινοζοϊσίτη), 
επίδοτο, γρανάτη, πυρόξενο, βεζουβιανίτη, ασβεστίτη, τιτανίτη και πλαγιόκλαστο, ενώ σε μικροποσότητες υπάρχουν 
αμφίβολος, ζιρκόνιο, Κ-άστριος, απατίτης, χλωρίτης, βιοτίτης, αλλανίτης και μεταλλικά ορυκτά. Οι γρανάτες έχουν 
σύσταση γροσσουλάριου με κάποιο ποσοστό ανδραδίτη [(Ca,Na,Mg)3(Al,Fe,Mn)2(Si,Al)3O12], ενώ δεν παρατηρείται 
διαφορά στη σύσταση από τον πυρήνα προς την περιφέρεια. Ο βεζουβιανίτης έχει μέση σύσταση που εκφράζεται 
από τον τύπο [(Ca18,8,Na0,4,K0,1)19,2(Al10,1,Fe+21,7,Mg0,7,Ti0,2,Mn0,1)12,8Si17,9O68(OH)10] και βρίσκεται σχεδόν πάντα μαζί με 
γρανάτη. Οι πυρόξενοι έχουν σύσταση διοψίδιου [En27,9Fs22,8Wo49,4], ενώ οι αμφίβολοι έχουν σύσταση 
σιδηροεδενίτη. Τα πλαγιόκλαστα έχουν σύσταση που κυμαίνεται από ανδεσίνη μέχρι βυτωβνίτη [Or0-6,3Ab23,8-

56,6An40,9-75,8], ενώ οι καλιούχοι άστριοι είναι περιορισμένοι σε ποσότητα με σύσταση [Or96,2Ab3,2An0,6]. Ορυκτά της 
ομάδας του επιδότου εντοπίζονται σε όλη τη ζώνη επαφής.

Από τη μελέτη των δειγμάτων παρατηρήθηκαν δύο παραγενέσεις: 

• Amph + Ep (Zoi) + Plag + Qtz + Bi

• Grt + Ves + Di + Ep (Zoi) + Cc + Qtz

Τα ορυκτά της ομάδας του επιδότου σχηματίζονται σε θερμοκρασίες από 250-650οC, από ρευστά φτωχά σε CO2 και 
σε οξειδωτικές συνθήκες.

Ο γρανάτης μπορεί να έχει προκύψει από την αντίδραση: Di + Cc + H2O → Grt, ενώ ο βεζουβιανίτης από την 
αντίδραση: Grt + Di + An + Cc + H2O → Ves + CO2. 

Όλα τα ορυκτά που εντοπίζονται στις δύο παρατηρηθείσες παραγενέσεις αποτελούν φάσεις πλούσιες σε Al, Ca και 
Fe, στοιχεία που προϋπήρχαν στα μεταϊζήματα. Ο σχηματισμός βεζουβιανίτη καταδεικνύει θερμοκρασίες μέχρι 
650οC και τη δράση ρευστής φάσης πλούσιας σε H2O και φτωχής ή στερούμενης σε CO2 προερχόμενης, πιθανώς, 
από τον πλουτωνίτη.
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At the area of northern Greece, the extensive magmatic activity that took place during the Tertiary is represented by the 
presence of igneous rocks that are found at the Rhodope Massif, the Serbo-Macedonian Massif and the Circum-Rhodope 
Belt. The Sithonia Plutonic Complex belongs to this magmatic phase and intrudes the rocks of Serbo-Macedonian Massif 
and the Circum-Rhodope Belt, provoking thermal metamorphism phenomena.

The contact aureole is located at the area of Elia, where the pluton intrudes the meta-sediments of Melissochori unit, with 
a width range of about 100 meters. The mineralogy assemblage consists of quartz, zoisite (clinozoisite), epidote, garnet, 
pyroxene, vesuvianite, calcite, titanite and plagioclase, while amphibole, zircon, K-feldspar, apatite, chlorite, biotite, allan-
ite and opaques are also present. Garnet is characterized as grossular, containing an andradite component [(Ca,Na,M-
g)3(Al,Fe,Mn)2(Si,Al)3O12] and no obvious chemical diXerence in composition was recognized from core to rim. Vesuvian-
ite’s composition is represented by the formula [(Ca18.8,Na0.4,K0.1)19.2(Al10.1,Fe+21.7,Mg0.7,Ti0.2,Mn0.1)12.8Si17.9O68(OH)10] and is 
often found with garnet. Pyroxenes’ composition corresponds to diopside [En27.9Fs22.8Wo49.4], while amphiboles’ composi-
tion to ferroedenite. Plagioclase’s composition ranges from andesine to bytownite [Or0-6.3Ab23.8-56.6An40.9-75.8] and K-
feldspars are found in small quantity, with composition [Or96.2Ab3.2An0.6]. Minerals of the epidote-group are present in the 
entire contact aureole body.

Two main assemblages were observed: 

• Amph + Ep (Zoi) + Plag + Qtz + Bi

• Grt + Ves + Di + Ep (Zoi) + Cc + Qtz

Epidote-group minerals are formed at a temperature range of 250-650οC, from CO2-poor ]uids under oxidizing condi-
tions.

Garnet and vesuvianite may have formed according to the reactions:

Di + Cc + H2O → Grt, 

 Grt + Di + An + Cc + H2O → Ves + CO2. 

All the minerals of the observed assemblages constitute phases rich in Al, Ca and Fe, elements that probably preexisted in 
the meta-sediments. The formation of vesuvianite indicates temperatures below 650οC and the eXect of H2O-rich and 
CO2-poor (or nil) ]uids, that probably came from the plutonic body.

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDY OF THE CONTACT AUREOLE OF SITHONIA PLUTON, 
CHALKIDIKI, N. GREECE

ARISTEIDIS STAMATIADIS
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα όζοντος και 
μετεωρολογικών παραμέτρων, του σταθμού Φινοκαλιάς στην Κρήτη, από τα οποία μελετήθηκε ο 
μέσος ημερήσιος και εποχιακός ημερήσιος κύκλος για τον σταθμό, η περιοδικότητα που 
εμφανίζει, η σχέση που παρουσιάζει με ορισμένες βασικές μετεωρολογικές μεταβλητές σε 
μηνιαία βάση και ορισμένοι  δείκτες καθαρότητας της ατμόσφαιρας. Επίσης βρέθηκε πως η τάση 
του όζοντος για την εξεταζόμενη περίοδο είναι -2.9 ppbv/10έτη και πως οι μετεωρολογικές 
μεταβλητές δεν την επηρεάζουν. Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσιες οπισθοτροχιές, που προήλθαν 
από το  μοντέλο μεταφοράς HYSPLIT, με σημείο εκκίνησης το ύψος των 1000m, 
συνυπολογίζοντας την επίδραση της ταχύτητας και διεύθυνσης του αέρα των πέντε 
προηγούμενων ημερών. Η Βόρειας συνιστώσας οπισθοτροχιές ενισχύουν τον εποχιακό κύκλο 
κατά 1 ppbv με 2 ppbv σε σχέση με τον μέσο κύκλο, ενώ η Νότιας και Δυτικής συνιστώσας 
μειώνουν τις συγκεντρώσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα re-
analysis από την βάση δεδομένων ERA interim του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων 
Προγνώσεων (ECMWF), με σκοπό να διαπιστωθεί η κλιματική επιρροή που υπάρχει από την 
ανταλλαγή αερίων μαζών μεταξύ Στρατόσφαιρας-Τροπόσφαιρας, στις επιφανειακές 
συγκεντρώσεις του όζοντος. Αρχικά συνδυάστηκε η σχετική υγρασία του σταθμού Φινοκαλιάς 
και η Βόρειας συνιστώσας οπισθοτροχιές. Σε δεύτερη φάση επιλέχτηκαν μόνο οι περιπτώσεις 
υψηλού δυναμικού στροβιλισμού, από τα δεδομένα ERA interim, για την κατασκευή εποχιακού 
κύκλου του όζοντος επιφανείας του σταθμού Φινοκαλίας και του όζοντος από τα δεδομένα ERA 
interim, στο επίπεδο των 1000 hPa. Η συνεισφορά από τα ανώτερα στρώματα στις επιφανειακές 
συγκεντρώσεις του όζοντος, δίνει αύξηση της τάξης του 5% με 10% κυρίως για την άνοιξη και το 
καλοκαίρι.
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In the present master thesis meteorological and ozone measurements have been used from the 
station of Finokalia in the island of Crete, with the main purpose to investigate the mean diurnal-
seasonal cycle, the periodicity, trend for fourteen year period, the relation between ozone and 
main meteorological variables in monthly base and some well-deYned air quality indices for hu-
mans and crops. Surface ozone has shown small negative trend, by -2.9ppbv/10years, for the pe-
riod of 1997-2010, and that the meteorological parameters have no eXect on that trend. Back-
trajectories have been used from the transport model HYSPLIT. Back-trajectories were calculated 
in the level of 1000hPa with the use of wind speed and direction of the past Yve days. Six main cate-
gories were gathered, of which Northerly back-trajectories have shown a positive eXect in the con-
centrations level of ozone annual cycle, by 1pppv to 2ppbv. In reverse, Southerly and Westerly 
back-trajectories have a negative eXect on the annual cycle of surface ozone. Finally data from the 
reanalysis ERA interim, of the European Center of Medium Weather Forecast, have been used, to 
determine the climatic in]uence of Stratospheric-Tropospheric exchange on the concentration lev-
els of surface ozone in the region. Firstly low relative humidity and Northerly back-trajectories 
were combined. While in the second phase, data where potential vorticity was high, have been 
used to generate seasonal cycles, for the surface ozone of the station of Finokalia and ozone of 
ERA interim at the level of 1000hPa. The above methodology provided some interesting results, 
about the positive aXect of upper level concentration of ozone, by 5% to 10%, to the surface ozone 
concentration in spring and summer.

SURFACE OZONE VARIABILITY IN THE REGION OF EASTERN MEDITERRANEAN

ATHANASIOS TSIKERDEKIS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΚΕΡΔΕΚΗΣ
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΦΗ

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η γεωλογική και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση πρωτογενών 
δεδομένων για την κατασκευή του φράγματος Ιάσμου, Ν. Ροδόπης. Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν 
στην εργασία, αφορούν βιβλιογραφικά στοιχεία της γεωλογίας της περιοχής, γεωλογικά, 
τεχνικογεωλογικά στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων, όπως  γεωτεχνικές ταξινομήσεις κατά G.S.I. 
και R.Q.D, στοιχεία αποσάθρωσης, μετρήσεις τεκτονικών στοιχείων, μετρήσεις επιτόπου και 
εργαστηριακών δοκιμών, όπως μονοαξονικών και τριαξονικών δοκιμών και δοκιμών σημειακής 
φόρτισης. Επίσης, εκτιμήθηκε, η στεγανότητα στον άξονα έδρασης του φράγματος από τις επί τόπου 
δοκιμές περατότητας (κυρίως Lugeon), και κατά συνέπεια η έκταση και το βάθος της κουρτίνας 
τσιμεντενέσεων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν γεωτεχνικές αναλύσεις, όπου προσομοιώνονται τα 
τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά σε ειδικό λογισμικό, με στόχο τον έλεγχο των παραμορφώσεων στη 
περιοχή, την θεμελίωση του φράγματος και την εκτίμηση των υδατικών πιέσεων κάτω από το φράγμα.                                                                                                        

Αποτυπώθηκαν οι γεωλογικές συνθήκες σε μηκοτομές, για δύο προτεινόμενους άξονες, Α0 και Α1. 
Δημιουργήθηκαν, επίσης, αντίστοιχες αποτυπώσεις θεματικών τομών για τα υδρολογικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά. Μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των θέσεων, επιλέχτηκε αυτή του άξονα Α1 και η 
πραγματοποίηση ενός λιθόρριπτου φράγματος με ανάντη πλάκα σκυροδέματος, καθώς το σύνολο της 
περιοχής αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα (μεταγρανοδιορίτες, αμφιβολίτες, γνεύσιοι) 
που έχουν κερματιστεί αρκετά και αναμένεται να προκληθούν παραμορφώσεις από πιο άκαμπτους 
τύπους φραγμάτων (π.χ. επιλογή φράγματος βαρύτητας από σκυρόδεμα ή τοξωτό). Από την 
τεχνικογεωλογική έρευνα προέκυψαν, στο σύνολο της βραχόμαζας, μέτριας έως καλής ποιότητας 
γεωϋλικα. Η βραχόμαζα είναι μέτρια αποσαθρωμένη έως ελαφρά και κερματισμένη, με τις τιμές του 
G.S.I. να κυμαίνονται στη μέτρια αποσαθρωμένη ζώνη 35-40 και στην υγιή 50-60. Παράλληλα, όμως, 
οριοθετήθηκαν και περιοχές υποβαθμισμένων γεωμηχανικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με 
ζώνες εντονότερου τεκτονισμού και αποσάθρωσης. Εντοπίστηκαν κυρίως τρεις ζώνες σε βάθη 4 έως 
45 m από την επιφάνεια του εδάφους, στον άξονα του φράγματος, χωρίς εντούτοις να προκαλούνται 
σημαντικά προβλήματα ευστάθειας για να δεχτεί τη θεμελίωση μιας τέτοιας κατασκευής ή διαφυγών.  
Από τον έλεγχο των συντελεστών περατότητας  προέκυψαν τιμές με γενική διακύμανση των 
περατοτήτων στα 10-5 έως 10-7 cm/sec και εκτέλεση κουρτίνας τσιμεντενέσεων βάθους έως 60 m κατά 
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In the present investigation is presented the geological and geotechnical evaluation of primary data of 
the dam Iasmos, Rodopi area in Northern Greece. The data processed concerns desk study, geotechni-
cal investigation from the drillings, such us geotechnical classiYcation by G.S.I. and R.Q.D., weathering 
grades, measurements of tectonic features, in situ and laboratory tests, such us uniaxial and triaxial tests 
and point load tests. It was also evaluated the tightness along the axis of the dam from the in situ per-
meability tests (mainly Lugeon tests), and consequently the extent and the depth of the grout curtain. 
Last, geotechnical analyzes in special software were performed in order to simulate the geotechnical 
characteristics, and evaluate the deformations below the foundation of the dam and estimate the 
groundwater leakage under the dam.

Geological conditions were depicted on sections along two suggested axes, A0 and A1. There have also 
been created the corresponding imprints of thematic sections for the hydrological and mechanical char-
acteristics. Through comparative assessment of the positions, the axis position A1 was selected and the 
construction of a rockYll dam with concrete upstream slab, as the entire region consists of metamorphic 
rocks (meta-granodiorites, amphibolites, gneisses) which have become fragmented enough and it is 
expected to cause deformations by more in]exible types of dams (e.g. selection of concrete gravity 
dam or an arched one). After the geotechnical research it has been found, throughout the rock mass, 
medium to good quality geomaterials. The rock mass is medium to slightly weathered and fragmented, 
with G.S.I. ratings is between the weathered zone 35-40 and the 50-60 healthy one. At the same time 
however, areas of degraded geomechanical characteristics which are associated with zones of intense 
tectonism and weathering, were delineated. Three zones were mainly identiYed at depths 4 to 45 m 
from the ground surface, at the axis of the dam, without causing signiYcant stability problems to re-
ceive the foundation of such a construction or leakages. The veriYcation of permeability rates showed 
prices with a general variation in permeability of    10-5 to 10-7 cm/sec and the perform of grout curtain 
at 60 m depth, if appropriate.

GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL CONDITIONS OF THE DAM IASMOS, RODOPI

PAVLINA-DESPOINA TSIFI

mailto:pavlinad@geo.auth.gr
mailto:pavlinad@geo.auth.gr
mailto:pavlinad@geo.auth.gr
mailto:pavlinad@geo.auth.gr


18

katerina2c@yahoo.com

Επιβλέπων:
Τσουκαλά Ευαγγελία,
Αναπ. Καθηγήτρια ,Τμήμα Γεωλογίας, 
Α.Π.Θ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ Α 
ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΠΕΛΛΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

Τα μικροθηλαστικά που μελετώνται βρέθηκαν στις Τεταρτογενείς αποθέσεις του σπηλαίου 
Λουτρών Αλμωπίας που βρίσκεται 100 km ΔΒΔ της Θεσσαλονίκης. Το υλικό προέρχεται από 
πέντε θέσεις στο δάπεδο του σπηλαίου (LAC I, II, III, Ib, Ic) και μια, LAC Ia, σε υπερυψωμένο 
θάλαμο. Το ίζημα που προκύπτει κατά την ανασκαφή σε επίπεδα των 5 cm, συγκεντρώνεται σε 
σακούλες με τα στοιχεία εύρεσης (θάλαμος, τετράγωνο, βάθος, ημερομηνία) και στη συνέχεια 
πλένεται σε διπλό νεροκόσκινο. Στο πάνω πλέγμα (3 mm) συγκεντρώνονται τα νεογιλά δόντια 
αρκούδας και τα μεγάλα ευρήματα, ενώ στο κάτω πλέγμα (0,8 mm) τα υπολείμματα των 
μικροθηλαστικών και άλλων μικρόσωμων ζώων. Τα δύο κλάσματα, αφού στεγνώσουν, 
αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία. Στο εργαστήριο γίνεται η διαλογή σε 
στερεοσκόπιο με χρήση λαβίδας, με σκοπό τη συλλογή δοντιών και οστών. Τα ευρήματα 
σύμφωνα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά διαχωρίζονται σε τάξεις, οικογένειες, γένη 
και είδη. Τα δείγματα τοποθετούνται σε πινακίδια, πάνω σε λωρίδες blue-tack, αριθμούνται και 
περιγράφονται. Το υλικό συγκρίνεται με άλλες πανίδες ανάλογης ηλικίας από συλλογές και 
βιβλιογραφικές αναφορές. Οι διαστάσεις των δοντιών είναι απαραίτητες για τον τελικό 
προσδιορισμό του κάθε δείγματος. Οι μετρήσεις γίνονται με χρήση ειδικού μικροσκοπίου, 
ακολουθώντας διεθνή συστήματα μετρήσεων για κάθε ομάδα ζώων. Στη συνέχεια 
κατασκευάζονται πίνακες μετρήσεων και συγκριτικά διαγράμματα που οριστικοποιούν τους 
προσδιορισμούς των δειγμάτων. Τα χαρακτηριστικά δόντια σκιτσάρονται με μολύβι με τη 
χρήση ειδικού κατόπτρου σε στερεοσκόπιο και στη συνέχεια τα σκίτσα μελανώνονται. Η 
ολοκλήρωση της παλαιοντολογικής μελέτης οδηγεί σε μια πανιδική λίστα. Η σύνθεση της 
πανίδας θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για το παλαιοπεριβάλλον, τη βιοχρονολογία και 
πιθανές μεταναστεύσεις των ειδών κατά το παρελθόν. Τέλος, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
των δειγμάτων θα δώσει στοιχεία για την ταφονομική ιστορία του υπό μελέτη υλικού. 
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The micromammals under study were found in the Quaternary deposits from Loutra Almopias 
cave. The site is located 100 km WNW of Thessaloniki. The material originates from Yve excavated 
areas on the cave-]oor (LAC I, II, III, Ib, Ic) and another one, LAC Ia, located in a chamber 5 m 
higher. All excavated sediments (layers of 5 cm) are placed in plastic bags which are labeled with 
all necessary data (chamber, square, depth, date). The sediments are screen-washed through a 
double system of sieves: the upper sieve (a mesh of 3 mm) for larger remains and bear milk teeth 
and the lower sieve (a mesh of 0.8 mm) mainly for micromammals and other smaller faunal re-
mains. The fractions are being dried and packed for further process. Sorting of the material is 
achieved by using a stereoscope and tweezers in order to collect bones and teeth among the 
mineral grains. The Yndings are being classiYed into orders, families, genera and species accord-
ing to their morphological features. The specimens are being mounted into special plates, on 
blue-tack strips. They are numbered and described. The material is compared with other corre-
sponding faunas from collections and literature. Teeth dimensions are necessary in order to iden-
tify the specimens. The measurements are taken by use of a special microscope, according to in-
ternational measuring standards diXerent for each animal group. Tables of the measurements 
and comparative diagrams are being made to verify the identiYcations. Diagnostic teeth are be-
ing sketched on the stereoscope by use of a mirror.  Then the sketches are being inked. The result 
of the paleontological study is a faunal list. Its composition can provide important information 
about the palaeoenvironment, the biochronology and the migrations of species. Finally, quantita-
tive and qualitative analysis of the specimens will provide clues about the taphonomical history 
of the studied material.

THE MICROMAMMALS OF THE QUATERNARY DEPOSITS FROM CAVE A LOUTRA ALMOPIAS 
(PELLA, NORTHERN GREECE)

KATERINA CHATZOPOULOU
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