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Η 2η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 22 Μάιου 2014 στο Αμφιθέατρο του
Μετεωροσκοπείου «Β. Κυριαζόπουλος».
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ
συμπλήρωσαν φέτος 19 χρόνια λειτουργίας, από το 1995 που πρωτοϊδρύθηκαν.
Φέτος, μια ιδιαίτερη χρονιά, όλοι μας βιώνουμε το τέλος ενός πρώτου κύκλου
καθώς τα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας
ολοκληρώθηκαν και τρία ανανεωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών θα
αρχίσουν από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Συνεχίζοντας την περσινή αξιόλογη προσπάθεια, 11 μεταπτυχιακοί φοιτητές του
1ου και του 2ου κύκλου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος μας παρουσίασαν τους στόχους, τις μεθοδολογίες και τα πρόδρομα
αποτελέσματα των διπλωματικών εργασιών τους καθώς και των διδακτορικών
διατριβών τους. Το δεύτερο ηλεκτρονικό δελτίο συγκεντρώνει τις περιλήψεις των
επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα.
Κλείνοντας το σύντομο αυτό εισαγωγικό σημείωμα, θα ήταν παράλειψη από την
πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής να μην ευχαριστήσει θερμά του
μεταπτυχιακούς φοιτητές για τις ανακοινώσεις που παρουσίασαν και προετοίμασαν
για δημοσίευση, συνεργαζόμενοι άψογα μαζί μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, απευθύνουμε στους χορηγούς - τα ονόματα των
οποίων αναφέρονται στο δελτίο - οι οποίοι υποστήριξαν ουσιαστικά τη
διοργάνωση της Ημερίδας.
Με εκτίμηση.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αναγνωστοπούλου Χριστίνα,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

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 efficacy and applied
results of the Department research activities are evident by the productivity in publications 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 δεύτερης 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
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ABSTRACTS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ι.
ialexand@geo.auth.gr
Επιβλέπων:
Τρανός Μάρκος,
Επίκουρος Καθηγητής ,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Η περιοχή γεωτεκτονικά ανήκει στην ενότητα Παγγαίου της Mάζας Ροδόπης και περιλαμβάνει το ΝΑ τμήμα
του ορεινού όγκου Μενοικίου, όπου χαρτογραφήθηκε το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο και το Νεογενές
ιζηματογενές επικάλυμμα (ΝΙΕ), σε κλίμακα 1:20.000, ενώ προσδιορίστηκαν επτά χαρτογραφικές μονάδες
του υποβάθρου (κρυσταλλοσχιστώδη και πυριγενή), δύο του ΝΙΕ και δύο των πρόσφατων αποθέσεων. Το
υπόβαθρο της περιοχής δομείται με μάρμαρα, σχιστολίθους και γνευσίους που έχουν υποστεί έως και
αμφιβολιτικής φάσης μεταμόρφωση (παρουσία γρανάτη και μιγματιτών). Συμμεταμορφικά, στα ανώτερα
επίπεδα βαθεων τεκτονικών οριζόντων, έδρασε η D1 φάση παραμόρφωσης, που προκάλεσε δύο διαδοχικές
κατακείμενες ισοκλινείς πτυχώσεις, υπολειμματικού χαρακτήρα (F1 & F1'), που εμφανίζουν πτυχές
αποκομμένες (rootless) και μετατοπισμένες (transposition) παράλληλα στην κύρια φύλλωση (S1) και
οριζόντιες πλαστικές διατμητικές ζώνες με δημιουργία χαρακτηριστικής S-C υφής. Η επόμενη φάση D2
πραγματοποιήθηκε σε ενδιάμεσα τεκτονικά βάθη δίνοντας δύο διαδοχικές κατακείμενες υποϊσοκλινείς
πτυχώσεις (F2 & F2') με άξονες ΑΝΑ-ΔΒΔ για την F2 και ΒΑ-ΝΔ για την F2'. Με την F2', παρατηρείται έντονη
έκταση σε ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση, με ανάπτυξη της διαπεραστικής κύριας L1 γράμμωσης έκτασης παράλληλα
στους άξονες των F2' πτυχών, ενώ ανακρυσταλλώνονται ορυκτά και επιμηκύνονται οι άξονες των F2 πτυχών
τόσο που δημιουργούνται “sheath” πτυχές. Το ΝΙΕ αποτελείται από δύο χαρτογραφικές μονάδες με την
ανώτερη να περιλαμβάνει εξ' ολοκλήρου μονόμεικτα κροκαλοπαγή μαρμάρου ενώ μεταβαίνει πλευρικά
στην κατώτερη, η οποία αποτελείται κυρίως από μάργες και λίγα πολύμεικτα κροκαλοπαγή. Η επαφή του
ΝΙΕ με το υπόβαθρο, υλοποιείται τεκτονικά, ενώ στην επαφή τους δημιουργείται ζώνη υπερκατακλασίτη με
πάχος έως και 30 m. Η τεκτονική μεταφορά υλοποιείται σε δύο φάσεις που προσδιορίζονται από δύο
ολισθογραμμώσεις που τέμνονται μεταξύ τους με 73ο. Η πρώτη ολισθογράμμωση ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης,
συνδέεται με μια top-to-the ESE κίνηση του ΝΙΕ, κατά την οποία αυτό πτυχώθηκε με ανοιχτές πτυχές κάμψης
ΑΝΑ φοράς και ΒΒΑ-ΝΝΔ άξονα. Η δεύτερη ολισθογράμμωση ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης συνδέεται με μια topto-the SSE κίνηση του ΝΙΕ, κατά την οποία αυτό πτυχώθηκε με ανοιχτές πτυχές με άξονα ΑΝΑ-ΔΒΔ.
Αμφότερες οι κινήσεις, έδρασαν σε ανώτατους τεκτονικούς ορίζοντες, προσδιορίζοντας ένα κανονικό ρήγμα
μικρής γωνίας κλίσης το οποίο δραστηριοποιήθηκε δύο φορές. Η πρώτη ενεργοποίηση συνδέεται με έκταση
που δραστηριοποίησε ανάλογα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή ενώ η δεύτερη συνδέεται με τις
προωθήσεις μαζών κατά την δραστηριοποίηση της μεγάλης συμπιεστικής δομής του Νέστου.

GEOLOGIC STRUCTURE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF SOUTHEAST SECTION OF MENOIKION
MOUNTAIN (EASTERN MACEDONIA)
ALEXANDRIDIS Ι.
ialexand@geo.auth.gr
Supervisor:
Tranos Markos,
Assistant Professor, School of
Geology, A.U.TH.

Study area, geotectonically pertains to Pangaion Unit of Rhodope massif, including the SE section of Menoikion mountainous area, where we performed mapping of the metamorphic basement and the Neogene sedimentary cover (NSC), in 1:20.000 scale and we determined seven basement mapping units
(metamorphic and igneous rocks), two units for the Neogene sedimentary cover and two units for the recent deposits. Basement of the study area consists of marbles, schists and gneisses which have been affected by amphibolitic facies metamorphism (observations of garnet and migmatitic gneisses). Symmetamorphic D1 deformation event took place at the highest planes of the Lower Structural Level, progressivelly causing two isoclinal recumbent residual foldings (F1 & F1'), which are show strong transposition and
observed as rootless folds, placed parallel to the main foliation planes (S1). D1 gave horizontal ductile
shear zones with characteristic S-C fabric. Next D2 deformation event, took place in the Intermediate
Structural Level, giving two successive recumbent sub-isoclinal foldings (F2 & F2'), with ESE-WNW axis
(F2) and NE-SW axis (F2'). Simultaneusly with the F2', L1 main stretching lination formed in parallel with
F2' axes, indicating intensive extentional conditions. Due to NE-SW extention, sheath folds formed and
minerals re-crystallized in this direction. NSC consists of two mapping units, with the upper one containing monomictic marble conglomerates while laterally turns into the lower one unit, which is mainly comprised by marles and some polymictic conlomerates. The contact between NSC and the basement below,
is tectonic generating a wide (up to 30 m) cataclasite zone between them. Tectonic transportation of the
NSC is taking shape in two distinct phases which are determinated by two slipping linations awared of
inside cataclastic zone, at a 73o angle between them. The older one WNW-ESE directed lination, is connected with a top-to-the ESE movement of the NSC. During this movement, NSC was folded with NNESSW axis open buckle folds that trend to ESE. Latter NNE-SSW directed lination, is connected with a topto-the SSE movement. During this movement, NSC was folded with ESE-WNW open buckle folds. Both
movements took place on the Higher Tectonic Levels, determinating a low-angle-normal fault which have
been acted twice. First activation connected with the extentional regime which have been activated lanf's
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in broader area, whereas the latter one is connected with masses thrusting, due to Nestos thrust activity.

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΜΕΛEΤΗ ΤΩΝ ΑΝEΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚEΣ ΘAΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚEΣ ΕΚΤΙΜHΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟY ΠΕΡΙΟΧΙΚΟY ΜΟΝΤEΛΟΥ
ΒΑΓΕΝΑΣ X.
cvagenad@geo.auth.gr
Επιβλέπoυσα:
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα ,
Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Στη παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των γενικών χαρακτηριστικών του πεδίου του
επιφανειακού ανέμου (διεύθυνση και ταχύτητα) στις σημαντικότερες ελληνικές θάλασσες, το
Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Για τη μελέτη χρησιμοποιούνται δύο σύνολα δεδομένων που
αφορούν χρονική περίοδο 25 ετών (1980-2004). Το πρώτο σύνολο δεδομένων περιέχει τις
συνιστώσες του ανέμου (U και V) από 15 νησιωτικούς και παράκτιους σταθμούς, ενώ το δεύτερο
σύνολο τις συνιστώσες του ανέμου από το Περιοχικό Κλιματικό Μοντέλο (RCM) ICTP-RegCM3.
Τα δεδομένα του κλιματικού μοντέλου προέρχονται από δυναμικό υποβιβασμό κλίμακας σε
οριζόντια χωρική διακριτοποίηση 10x10 km. Εφαρμόστηκαν αναλύσεις σε κύριες συνιστώσες
(PCA) σε διαφορετικούς συνδυασμούς δεδομένων ανέμου με στόχο την ομαδοποίηση περιοχών
με παρόμοια χαρακτηριστικά του ανέμου στην περιοχή μελέτης. Διακρίθηκαν τέσσερις
υποπεριοχές. Μελετήθηκαν για κάθε ομαδοποίηση των PCA τα χαρακτηριστικά του ανέμου, σε
ετήσια και εποχιακή βάση, καθώς επίσης και οι ενδοετήσιες μεταβολές τους. Τέλος,
εφαρμόστηκαν διαφορετικές αντικειμενικές στατιστικές μέθοδοι, παραμετρικές και μη
παραμετρικές, στα δεδομένα των σταθμών και του μοντέλου με σκοπό τον καθορισμό
κατωφλίων ακραίων ταχυτήτων ανέμου, και έγινε σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των διαφορετικών μεθόδων.

CLIMATIC STUDY OF THE WINDS OVER THE GREEK SEAS AND ESTIMATES OF THEIR FUTURE CHANGES
WITH THE USE OF A REGIONAL CLIMATE MODEL
VAGENAS C.
cvagenad@geo.auth.gr
Supervisor:
Anagnostopoulou Christina,
Assistant Professor, School of Geology,
A.U.TH.

The general characteristics (direction and speed) of the surface wind field are studied over the
most important Greek seas, the Aegean Sea and the Ionian Sea, east and west of the mainland,
correspondently. In the study, two data bases covering a period of 25 years (1980-2004) are used.
The first data base is wind components (U and V) of 15 island and coastal meteorological stations, and the second one wind components of the ICTP-RegCM3 Regional Climate Model
(RCM), after it has been dynamically downscaled to a horizontal resolution of 10x10 km. Different
Principal Component Analyses (PCAs) are used in order to classify spatial patterns of the study
region. Four distinct sub-regions are identified. The annual and seasonal wind characteristics for
each PCA pattern, as well as their inter-annual variations, have been studied. Finally, different objective statistical methods - both parametric and non-parametric - have been applied on the stations and the climate model data in order to determine extreme wind speed thresholds. The results of the different methods have been evaluated and compared.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Π.
pvenetsn@geo.auth.gr
Επιβλέπων:
Βουδούρης Κωνσταντίνος,
Επίκουρος Καθηγητής ,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Σκοπός της εργασίας είναι ο συνδυασμός των υδρογεωλογικών και των κλιματικών μοντέλων για
την εκτίμηση της μελλοντικής υδροδυναμικής κατάστασης των υδροφορέων. Για την εκτίμηση
των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο υπόγειο νερό επιλέχθηκε η περιοχή του δήμου
Θερμαϊκού, που αναπτύσσεται στην παράκτια ζώνη του Ανατολικού Θερμαϊκού κόλπου. Στην
περιοχή έρευνας παρατηρείται συνεχής αύξηση του μόνιμου πληθυσμού, που σε συνδυασμό με
την εντατική καλλιέργεια της περιοχής, έχεις ως αποτέλεσμα την αύξηση των υδατικών αναγκών.
Κύρια πηγή κάλυψης των υδατικών αναγκών της περιοχής έρευνας, αποτελεί το υπόγειο νερό.
Συνεπώς, η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για την κάλυψη των υδατικών αναγκών της περιοχής
έρευνας, έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων του υπόγειου
νερού. Για την προσομοίωση της υπόγειας ροής χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας MODFLOW. Για την
εφαρμογή του μοντέλου επιλέχθηκε ο ελεύθερος υδροφορέας που αναπτύσσεται στην περιοχή
έρευνας. Ο ελεύθερος υδροφορέας αναπτύσσεται στη ψαμμιτομαργαϊκή σειρά, καταλαμβάνει
έκταση 137 Km2 και έχει μέσο πάχος 80 m. Για την εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής στην
περιοχή έρευνας χρησιμοποιήθηκε το κλιματικό μοντέλο RegCM3, το οποίο ακολουθεί το
σενάριο εκπομπών Α1Β. Από την εφαρμογή των δύο μοντέλων, αναμένεται ο υπολογισμός του
ισοζυγίου του υπόγειου νερού για τις τριακονταετίες 2021-2050 και 2071-2100 και της
διακύμανσης της στάθμης, καθώς και της διεύθυνσης ροής του υπόγειου νερού. Τέλος,
αναμένεται η διερεύνηση της ποσότητας του θαλασσινού νερού στον παράκτιο υδροφορέα και
η επιβεβαίωση του φαινομένου.

ASSESSMENT OF ΤΗΕ CLIMATE CHANGES IMPACT IN GROUNDWATER USING CLIMATE AND
GROYNDWATER FLOW MODELS: THE THERMAIKOS MUNICIPALITY CASE STUDY
VENETSANOU P.
pvenetsn@geo.auth.gr
Supervisor:
Voudouris Konstantions,
Assistant Professor, School of Geology,
A.U.TH.

The aim of this study, is the combination of hydrological and climate models in order to assess the
hydrodynamic condition of the aquifers in the future. First of all, it was necessary to choose an area
of the municipality of Thermaikos, which is extended in the coastal zone of the eastern Theramaikos
Gulf. In this study area, the continuous population increase in combination with the intensive cultivation in the region, have resulted in an increase of water demand. The main source of water demand of the study area is the underground water. Therefore, the continuous growing demand to
cover the water needs of the study area, has resulted in the overexploitation of the permanent reserves of underground water. The computer program MODFLOW was used, in order to simulate the
groundwater flow. It was chosen the unconfined aquifer of the area, for the implementation of the
program. The uncofined aquifer is covering an area of 137 Km2 and has an average thickness of 80
m. The aquifer is developed within the sandstone – marl series. The model RegCM3, was used for
the assessment of climate changes in the research area, which follows the A1B emissions scenario.
Of these both models, it is expected the calculation of the balance of underground water for the
future periods 2021-2050 and 2071-2100 and the varying level and direction of groundwater flow.
Finally, it is expected to investigate the amount of seawater in the coastal aquifer and the verification of the phenomenon.
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ΟΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜEΝΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ – ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ Ε.
evlacho@geo.auth.gr
Επιβλέπουσα:
Τσουκαλά Ευαγγελία,
Αναπ. Καθηγήτρια ,Τμήμα Γεωλογίας,
Α.Π.Θ.

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αρχείο απολιθωμάτων χελωνών, μια ομάδα ζώων που
έχει σήμερα τεράστια γεωγραφική εξάπλωση, με χερσαία είδη αλλά και χελώνες προσαρμοσμένες
σε γλυκά και υφάλμυρα νερά. Τα απολιθώματα της Ελλάδας αποτελούν κυρίως αντιπροσώπους
χερσαίων χελωνών, μικρών σε μέγεθος αλλά και γιγαντιαία ζώα που μπορούσαν να φτάσουν μέχρι
και τα 2 μέτρα σε μήκος, ενώ αντίθετα τα απολιθώματα υδάτινων μορφών είναι αρκετά λιγότερα.
Ωστόσο, τα περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα και δημοσιεύσεις χρήζουν αναθεώρησης, ενώ νέα
σημαντικά απολιθώματα έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια που εμπλουτίζουν σημαντικά
τις γνώσεις μας. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται μια
συστηματική αναθεώρηση όλου του υλικού των χελωνών, καθώς και η περιγραφή νέων δειγμάτων
από ανασκαφική έρευνα, με στόχο την ολοκληρωμένη γνώση των απολιθωμάτων της Ελλάδας. Η
σύγκριση της αναθεωρημένης παλαιοπανίδας με αντίστοιχες από την περιοχή της Μεσογείου (π.χ.
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία) θα συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της εξέλιξης αυτής της
ομάδας ερπετών, η οποία είναι ευαίσθητη σε κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Τα
πρόδρομα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την παρουσία περισσότερων ταξονομικών ομάδων από
ό,τι γνωρίζαμε έως τώρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αναπαράσταση της εξέλιξης αυτών
των ζώων στον Ελληνικό χώρο, από το Μειόκαινο έως σήμερα. Τέλος, τα σημαντικά νέα δεδομένα
που αφορούν τη μορφολογία των γιγαντιαίων χελωνών, που ζούσαν στα Νότια Βαλκάνια μέχρι το
τέλος του Πλειόκαινου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συστηματική αναθεώρηση των
γιγαντιαίων χελωνών της Ευρώπης.

THE FOSSIL CHELONIANS FROM GREECE.
TAXONOMY – EVOLUTION – STRATIGRAPHY - PALAEOECOLOGY
VLACHOS E.
evlacho@geo.auth.gr
Supervisor:
Tsoukala Evangelia,
Assoc. Professor, School of Geology,
A.U.TH.

Greece preserves an important fossil record of chelonian forms, an animal group with extensive geographical distribution today, represented by terrestrial and aquatic (freshwater and marine) species.
The Greek fossils are mostly from terrestrial forms, both small in size as well as gigantic animals that
could reach 2 meters in length. In contrast, fossils of aquatic forms are relatively few, possibly biased
from the extensive research on fossil localities from terrestrial environments. However, most of the
available specimens are in need of a major revision, whereas many new fossils were brought to light
in the previous years. In the present doctoral thesis, we perform a systematic revision of the entire
available material, and the description of new specimens, aiming to provide an up-to-date information on the Greek chelonian fossils. The comparison of the revised paleofauna of Greece with those
from adjacent areas (Italy, France, Spain, Turkey) will contribute significantly to our understanding of
the evolution of this reptile groups, which is very sensitive in responce to climate and environmental
changes. Our preliminary results confirm the presence of more taxonomic groups than previously
thought. Therefore we can reconstruct the evolution of these animals in Greece, from the Miocene
times till the present. Finally, the new information on the morphology of the large testudinids,
which survived in South Balkans till the end of Pliocene, play an important role in the taxonomic revision of the European giant tortoises.
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ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΟΥΡΗ Κ.
agiouri@geo.auth.gr

Επιβλέπων:
Βαβελίδης Μιχάλης,
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην κοκκομετρική, ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη των
ιζημάτων και στη χημική σύσταση των υδάτων του υδρογραφικού δικτύου που αναπτύσσεται στην
ευρύτερη περιοχή Φιλίππων, Ν. Καβάλας. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός
των ιστολογικών, ορυκτολογικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων καθώς επίσης και
της χημικής σύστασης των υδάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα βαρέα μέταλλα. Στόχος είναι να
προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές ρύπανσης, φυσικής ή ανθρωπογενούς προελεύσεως, στην
περιοχή έρευνας. Στην ευρύτερη περιοχή Φιλίππων, από την αρχαιότητα μέχρι πριν λίγες δεκαετίες,
έχει καταγραφεί έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα για την εκμετάλλευση Fe-Mn καθώς επίσης
Pb-Ag και Au. Για την πραγματοποίηση της έρευνας λήφθηκαν περίπου 45 δείγματα ιζημάτων και 68
δείγματα υδάτων. Δειγματοληψία υδάτων πραγματοποιήθηκε 2 φορές/έτος (μία μετά την ξηρή
περίοδο και μία μετά την υγρή) για διάρκεια 3 ετών. Για την κοκκομετρική μελέτη
πραγματοποιήθηκε ξηρή κοσκίνιση των ιζημάτων. Για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής
σύστασης των ιζημάτων έγιναν λεπτές-στιλπνές τομές, οι οποίες μελετήθηκαν στο πολωτικό και το
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM). Για το ποσοστό συμμετοχής των ορυκτών φάσεων έγινε χρήση
ακτίνων-Χ (XRD). Ο προσδιορισμός των ιχνοστοιχείων στα ιζήματα και τα ύδατα πραγματοποιήθηκε
με τη μέθοδο φασματομετρίας μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS), ενώ των κύριων
στοιχείων στα ιζήματα με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF). Για την εκτίμηση του βαθμού
ρύπανσης στην περιοχή έρευνας έγινε σύγκριση των περιεκτικοτήτων των μετάλλων που
προσδιορίστηκαν με ελληνικά και διεθνή πρότυπα ιζημάτων και υδάτων. Επιπλέον υπολογίστηκαν
στα ιζήματα οι γεωχημικοί δείκτες Συντελεστής Ρύπανσης (CF), Δείκτης Φορτίου Ρύπανσης (PLI),
Συντελεστής Εμπλουτισμού (EF) και Δείκτης Γεωσυσσώρευσης (Igeo).

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL ENVIRONMENTAL RESEARCH
IN THE WIDER AREA OF PHILIPPOI, KAVALA PREFEC.
GIOURI K.
agiouri@geo.auth.gr
Supervisor:
Vavelidis Michalis,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

This research focuses on the granulometric, mineralogical and geochemical analysis of the sediments
and the chemical composition of the waters in the river network developed in the wider area of Philippoi, Kavala Prefecture. The aim of this study is to determine the histological, mineralogical and geochemical characteristics of the sediment and water samples, emphasizing on heavy metal content.
The objective is to identify potential natural or anthropogenic point and non-point pollution sources,
in order to assess the contamination level of the study area. Mining activities, dated since the antiquity and lasted until a few decades ago, have been recorded in the area of Philippoi. These activities
aimed at the exploitation of the Fe-Mn as well as the Pb-Ag and Au ores. Forty-five sediment and
sixty-eight water samples were collected. Water sampling was performed twice a year (after the dry
and after the wet period, respectively) for 3 years. Granulometric analysis was performed with dry sieving of the sediments. The mineralogical composition of the sediments was determined by studying
the thin-polished sections in polarizing and scanning electron microscope (SEM), whereas in every
sediment sample the technique of X-ray diffraction (XRD) was applied. Trace elements in all samples
were determined by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS), and major elements in
sediments by X-ray Fluorescence (XRF). Contamination degree in the study area was assessed by the
comparison of the determined metals concentrations with sediment and water quality guidelines, as
they are established by the Greek and international legislation. Moreover, the following geochemical
indices were calculated for the sediments: Contamination Factor (CF), Pollution Load Index (PLI), Enrichment Factor (EF) and Geoaccumulation Index (Igeo).
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΟΓΚΟΣ E.
edelogko@geo.auth.gr

Επιβλέπων:
Παυλίδης Σπυρίδων,
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Τα ρήγματα είναι ζώνες με ακραία εσωτερική πολυπλοκότητα και ετερογενή κατανομή
παραμόρφωσης σε ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων. Η κατανόηση της εξέλιξης τους απαιτεί το
τρισδιάστατο χαρακτηρισμό τους τόσο σε κλίμακα πεδίου και σε εύρος μεγεθών. Η απαίτηση αυτή
ικανοποιείται σε 4 ενεργά, υπαίθρια ορυχεία λιγνίτη στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας, όπου η ακολουθία
λιγνίτη-μάργας μετατοπίζεται μέσω πολυάριθμων κανονικών ρηγμάτων με μετατοπίσεις μέχρι και 50
μέτρα, παρέχοντας εξαιρετικής ποιότητας και ανάλυσης ρηξιγενείς εμφανίσεις, ιδανικές για το
χαρακτηρισμό της δομής των ρηξιγενών ζωνών. Κάθε ορυχείο αποτελείται από πολλαπλά πρανή με
ύψη έως και 20 μ. και μήκη έως και 4 χλμ. Νέες εμφανίσεις ρηγμάτων αποκαλύπτονται κατά τη
διάρκεια της εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος, καθώς τα πρανή προχωρούν προς τα πίσω
20 με 50 μέτρα σε διάστημα 3 μηνών, και έτσι, διαδοχικές επισκέψεις στα ορυχεία επιτρέπουν μια
ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση των ρηξιγενών ζωνών. Από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Ιούλιο
του 2012, και ανα διαστήματα 3 μηνών, έχουμε χαρτογραφήσει τα ορυχεία 10 φορές.
Φωτογραφίες και μετρήσεις πεδίου εισήχθησαν σε ένα πλήρως γεωαναφερμένο τρισδιάστατο
περιβάλλον, με αποτέλεσμα έναν τρισδιάστατο όγκο δεδομένων ρηγμάτων, κλίμακας αντίστοιχης
των σεισμικών δεδομένων, αλλά εξαιρετικά μεγάλης ευκρίνειας. Ποσοτική ανάλυση των ρηγμάτων
υποδεικνύει ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και ότι για μία δεδομένη μετατόπιση
αυτά τα ρήγματα είναι και μικρότερα αλλά και πιο τμηματοποιημένα από πολλά άλλα συστήματα
ρηγμάτων. Η αρχική χαρτογράφηση μεμονωμένων ρηξιγενών ζωνών έδειξε ακραίες χωρικές
μεταβολές στη δομή των ρηγμάτων και σε πολύ μικρές αποστάσεις. Περαιτέρω τρισδιάστατη
χαρτογράφηση και ποσοτική ανάλυση των ρηγμάτων σε αυτά τα ορυχεία θα προσφέρει μια
πληρέστερη κατανόηση της γεωμετρικής εξέλιξης των ρηξιγενών ζωνών.

3-D MAPPING OF NORMAL FAULTS

DELOGKOS E.
edelogko@geo.auth.gr
Supervisor:
Pavlides Spyridon,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

Faults are zones of extreme internal complexity and heterogeneous strain distribution over a wide
range of scales. Understanding their evolution requires 3D outcrop characterisation of faults of a
range of sizes. This requirement is met in four active opencast lignite mines in the Ptolemais Basin,
where the lignite-marl sequence is displaced by numerous normal faults with throws up to 40 m,
providing world class outcrops for characterising fault zone structure. The mine walls comprise multiple, stacked, 20 m high x 4km long, benches. New fault outcrops are exposed as these benches
retreat regularly by 20 - 50 m, and serial visits to the mines have allowed a truly 3D analysis of the
fault zones. We have mapped the mines at 3 month intervals from June 2010 to July 2012.
Various resolutions of photographs and structural measurements were imported into a fully georeferenced 3D structural interpretation package, resulting in a seismic scale and outcrop resolution
3D fault volume. 2D and 3D investigation of the fault zone structure shows that the faults form
soft-linked systems, characterised by a prevalence of fault tips as opposed to branch-points, with
ductile bed rotations between faults accommodating transfers of strain between adjacent faults.
Quantitative analysis of the faults indicates that these systems are extremely soft and that for a
given throw, these faults are both shorter and more segmented than many other fault systems. Initial mapping of individual fault zones demonstrates extreme spatial variation in fault zone structure over short distances. Further 3D mapping and quantitative characterisation of the faults in
these mines will provide a more complete understanding of fault zone geometrical evolution.
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟ ΈΒΡΟΥ
ΔΟΜΑΚΙΝΗΣ Χ.
cdomakinl@geo.auth.gr

Επιβλέπων:
Αστάρας Θεόδωρος,
Ομότιμος Καθηγητής ,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Η διδακτορική μου διατριβή εστιάζει στην λεκάνη απορροής του παραποτάμου του Έβρου που
ονομάζεται Ερυθροπόταμος και, έχοντας υπόψη την καταστροφική πλημμύρα που συνέβη μεταξύ 9 και 18
Φεβρουαρίου του 2010 στην περιοχή, ο αρχικός της στόχος είναι να χρησιμοποιήσει: 1) δεδομένα τα οποία
προέρχονται από τον μετεωρολογικό και υδρολογικό σταθμό που είναι τοποθετημένος στο Διδυμότειχο
(Δήμος Διδυμοτείχου, Θράκη, Ελλάδα), σε μια γέφυρα, κάτω από την οποία ρέει ο Ερυθροπόταμος και 2)
δεδομένα Τηλεπισκόπησης εικόνων ραντάρ ENVISAT/ASAR και πολυφασματικών δεδομένων Landsat έτσι
ώστε να επιτευχθεί αρχικά η ανίχνευση και η χαρτογράφηση της έκτασης της προαναφερθείσης
πλημμύρας.
Ακολούθως, επίπεδα πληροφοριών όπως κάλυψη γης, λιθολογία, υδρογεωλογία, τοπογραφία και
δεδομένα υψομέτρου από το Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου EU-DEM, διακριτικής ικανότητας 25m θα
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί η εκτίμηση της δυνητικής καταστροφής στη λεκάνη
απορροής του Ερυθροποτάμου με τη βοήθεια του λογισμικού Hec-RAS και της προέκτασής του HECGeoRAS για το λογισμικό ArcGIS, με τη σύνθεση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου και δυνητικής
καταστροφής. Επίσης, επιπρόσθετα επίπεδα πληροφοριών, όπως εδαφική υγρασία και τιμές καμπυλών
(CN-Values) θα χρησιμοποιηθούν με τη βοήθεια του λογισμικού Win TR-55 προκειμένου να κατασκευαστεί
ένα μοντέλο πρόγνωσης πλημμυρών.
Έχοντας πετύχει τα παραπάνω, το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προαναφερθέντων
μεθοδολογιών για τη χαρτογράφηση του πλημμυρικού κινδύνου και δυνητικής καταστροφής με τη χρήση
του επιπέδου πληροφορίας της πλημμύρας που αρχικά ανιχνεύτηκε και χαρτογραφήθηκε, με τη βοήθεια
δοκιμών ελέγχου καλής προσαρμογής (goodness of fit tests).
Ο τελικός στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να βελτιώσει την ακρίβεια των αξιολογούμενων
μεθοδολογιών χαρτογράφησης του πλημμυρικού κινδύνου και δυνητικής καταστροφής με την εισαγωγή
νέων επιπέδων πληροφοριών και. Όσον αφορά το μοντέλο πρόγνωσης πλημμυρών, τη σύνθεση ενός πιο
ακριβούς και αποτελεσματικού μοντέλου από αυτό που αρχικά χρησιμοποιήθηκε.

THE USE OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN THE DELINEATION OF
FLOOD PHENOMENA AND THE ASSESSMENT OF FLOOD HAZARD. A CASE STUDY FROM THE
ERYTHROPOTAMOS RIVER IN EVROS, GREECE
DOMAKINIS C.
My thesis is focusing on the river basin of the tributary river of Evros called Erythropotamos and, having in mind the destructive flood that occurred between 9 and 18 February 2010 in this area, its initial
aim is to use: 1) data which were derived from the meteorological and hydrogeological station that is
Supervisor:
located at Didymoteicho (Didymoteicho Municipality, Thrace, Greece), on a bridge under which the
Astaras Theodoros,
river Erythropotamos is flowing and 2) Remote Sensing data from ENVISAT/ASAR’s radar imagery and
Emeritus Professor, School of Geology,
Landsat’s multispectral imagery in order to initially achieve detection and mapping of the extent of the
A.U.TH.
aforementioned flood event.

cdomakinl@geo.auth.gr

Following that, data layers such as land cover, lithology, hydrogeology, topography and EU-DEM’s 25m
spatial resolution elevation data will be used in order to achieve hazard assessment in Erythropotamos’
catchment with the aid of Hec-RAS and its ArcGIS extension HEC-GeoRAS by compiling flood risk and
hazard maps. Moreover, additional data layers such as soil moisture and CN values will be used with the
aid of Win TR-55 in order to construct a flood forecast model.
Having achieved that, the next step is going to be the evaluation of the aforementioned methodologies for flood hazard and risk mapping by using the data layer of the earlier mentioned mapped flood
via the use of goodness of fit tests.
The final aim of the thesis is to improve the accuracy of the evaluated flood hazard and risk mapping
methodologies by introducing new data layers and, regarding the flood forecast model, to compile a
more accurate and effective model than the one that was initially used.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΖΟΥΓΡΟΥ Ε.
ezougrou@yahoo.gr
Επιβλέπων:
Φείδας Χαράλαμπος,
Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός και η μελέτη των μετωπικών υφέσεων της
ανατολικής Μεσογείου, που επηρέασαν την Ελλάδα κατά την ψυχρή περίοδο 2008-2009. Η
μελέτη αυτή έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν από την ανάλυση και ερμηνεία
των δορυφορικών εικόνων του μετεωρολογικού δορυφόρου MSG (Meteosat Second Generation) της EUMETSAT. Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες ανά μία ώρα στα τρία βασικά δορυφορικά
κανάλια: υπέρυθρο(IR 10.8), υδρατμών (WV 06.2) και το ορατό (υψηλής ευκρίνειας). Eπίσης
επιχειρήθηκε να γίνει ταξινόμηση των μετωπικών υφέσεων με βασικά κριτήρια: α) τα
χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων, όπως μορφή και σχήμα νεφικών σχηματισμών,
είδη νεφών και ύψη αυτών καθώς και η κίνηση των νεφών, μέσω διαδοχικών εικόνων. και β) τα
συνοπτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν μέσα από τη μελέτη συνοπτικών χαρτών (ανά
6ωρο) όπως: χάρτες ισοϋψών των 500 hPa, χάρτες επιφανείας, χάρτες των 300 hPa,χάρτες
θερμικής μεταφοράς των 850 hPa και χάρτες μεταφοράς στροβιλισμού των 500 hPa. Η μελέτη
των υφέσεων έγινε από την αρχή της δημιουργίας μέχρι τη διάλυσή τους, διακρίνοντας τρία
βασικά στάδια: 1. Το αρχικό ή πρόδρομο στάδιο 2. To στάδιο της ανάπτυξης και 3. Το στάδιο
της ωρίμανσης και διάλυσης. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν 32 περιπτώσεις μετωπικών
υφέσεων που επηρέασαν τη χώρα μας κατά την περίοδο μελέτης. Από την ταξινόμηση που
έγινε με βάση τα παραπάνω κριτήρια, βρέθηκαν πέντε βασικές κατηγορίες μετωπικών
υφέσεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα τρία βασικά στάδια εξέλιξης αυτών.

CHARACTERISTICS OF THE FRONTAL DEPRESSIONS
IN EASTERN MEDITERRANEAN BASED ON SATELLITE IMAGES
ZOUGROU E.
ezougrou@yahoo.gr
Supervisor:
Feidas Charalampos,
Associate Professor, School of Geology,
A.U.TH.

The objective of this work is to identify and study the characteristics of frontal depressions in eastern Mediterranean, which has affected Greece during the cold period of 2008-2009. This study
was based on the analysis and interpretation of satellite images taken by meteorological satellite
MSG (Meteosat Second Generation) of EUMETSAT. The images used were taken every one hour in
three basic satellite channels: infrared (IR 10.8), water vapor (WV 06.2) and visible (High Resolution Visible). Also an attempt was made to develop a classification scheme for these frontal depressions on the basis of: a) clouds patterns inferred by satellite images, such as shape of cloud formations, cloud types and heights of them as well as the movement of clouds through animation of
images. and b) the synoptic characteristics obtained through the study of synoptic maps (every 6
hours) as: contour maps of 500 hPa, surface maps, maps of 300 hPa, maps of temperature advection of 850 hPa maps of vorticity advection of 500 hPa. The study of depressions made from the
beginning of creation until their maturing stage, distinguishing three main stages: 1. The initial or
prodromal (procursor) 2.Stage of development and 3. Stage of maturation and dissolution. On
this study there have been found 32 cases of frontal depressions that affected our country during
the study period. Since the classification was based on the above criteria, five main categories of
frontal depressions were obtained with particular features in three main stages.
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ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΠΡΙΝΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ι.
iioakeim@geo.auth.gr
Επιβλέπων:
Καντηράνης Νικόλας,
Επίκουρος Καθηγητής ,Τμήμα
Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης γίνεται μελέτη των ιζημάτων μεταξύ 2635 και 2960m της παραγωγικής
γεώτρησης PA-35 από την περιοχή της λεκάνης του Πρίνου Καβάλας με σκοπό της αξιολόγηση των
διαγενετικών διεργασιών που έλαβαν χώρα εντός της λεκάνης, όπως αυτές επιδρούν στην ορυκτολογική
σύσταση. Συγκεκριμένα, στα εξεταζόμενα δείγματα έγιναν χημικές κατεργασίες κατά Jackson με στόχο την
ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των χημικών συγκολλητικών ουσιών. Οι συγκολλητικές ουσίες είναι
υπεύθυνες για τη συμπαγοποίηση των ιζηματογενών σχηματισμών και είναι συνδιαγενετικές. Επομένως,
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη σύσταση και το είδος των διαλυμάτων που κυκλοφορούσαν
εντός των ιζημάτων κατά τη διάρκεια της διαγένεσή τους.
Ακολούθως, έγινε κλασματοποίηση των εξεταζόμενων ιζημάτων με βάση το νόμο του Stokes (άμμος, ιλύς,
άργιλος) και ταξινομήθηκαν στις λιθολογικές τους τάξεις. Κάθε λιθολογικό κλάσμα μελετήθηκε
ορυκτολογικά με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ (XRD), ενώ ιδιαίτερη βάση δόθηκε στα
λεπτομερή κλάσματα και ιδιαίτερα στο κλάσμα της αργίλου (<2μm) το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο
στις διαγενετικές διεργασίες. Για το σκοπό αυτό στο κλάσμα της αργίλου έγιναν ειδικές κατεργασίες για να
γίνει διάκριση του είδους και της ποσότητας των αργιλικών ορυκτών, καθώς και των μικτών δομών τους,
που περιέχονται στα εξεταζόμενα δείγματα. Αντίθετα, τα αδρομερή κλάσματα φανερώνουν τον/τους
πρωτόλιθο/ους, καθώς και τις διεργασίες της ιζηματογένεσης, δίνοντας σημαντικά στοιχεία για την
παλαιογεωγραφική εξέλιξη μιας περιοχής.
Από το συνδυασμό της ορυκτολογικής σύστασης των
κλασμάτων προέκυψε η συνολική ορυκτολογική σύσταση των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την
ταξινόμησή τους σε πετρολογικούς τύπους. Τέλος, όλα τα δείγματα εξετάστηκαν χημικά με τη μέθοδο της
φασματοσκοπίας ακτίνων-Χ φθορισμού (XRF) και προσδιοριστήκαν οι αναλογίες τόσο των κύριων
στοιχείων (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, SO3, L.O.I.), όσο και των
σημαντικότερων ιχνοστοιχείων. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων σε συνδυασμό με την
ορυκτολογική μελέτη θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαγένεση των εξεταζόμενων δειγμάτων.
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης διατριβής ειδίκευσης είναι να συσχετιστούν τα συμπεράσματα των
διαγενετικών αλλαγών που παρατηρούνται στα εξεταζόμενα δείγματα με τη γένεση και τον τύπο των
υδρογονανθράκων της λεκάνης Πρίνου Καβάλας όπως αυτοί έχουν επηρεαστεί από παράγοντες όπως
είναι το βάθος, η θερμοκρασία και η πίεση.

STUDY OF THE DIAGENETIC PROCESSES IN THE OIL RESERVOIR IN
PRINOS – KAVALA BASIN
IOAKEIMIDIS I.
iioakeim@geo.auth.gr
Supervisor:
Kantiranis Nikolaos,
Assistant Professor, School of Geology,
A.U.TH.

This Thesis is a study of sediments from the drilling area of the basin Prinos Kavala and performed
correlation analysis of the data to draw conclusions regarding the proportion of characteristics
minerals diagenesis of smectite - illite and the presence of mixed structure.
The study of geological formations in relation to the creation of hydrocarbons influenced by factors such as depth, temperature and pressure are obtained by the analysis of clay minerals and
their differentiations that occur in samples taken from a production borehole ( PA-35) of the oil
reservoir and depth of 2635m. to 2960m.
With regard to changes in mineralogical phases due to diagenesis, there are a limited number of
fixed mineral formed from various unstable minerals. All but the minerals under such conditions
are subject to dissolution and reprecipitation to obtain the low energy state by compaction. As a
consequence of these is to reduce the porosity and permeability and increase the density and
strength of the rock. To achieve the results were subjected to chemical treatments to effect further
classification and chemical analyzes for major and trace elements , classified mineralogically different horizons with emphasis in oil reservoir and its source, the parent rock.
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ΕΚΤΙΜHΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΡΟΥΣΗ Ε.
Ο στόχος της παρούσας διατριβής ειδίκευσης είναι η μελέτη των κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο
με τη χρήση Περιοχικών Κλιματικών Μοντέλων (RCMs). Ο στόχος αυτός προσεγγίστηκε μέσω της
αναγνώρισης και μελέτης της επικρατούσας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την ευρύτερη
Επιβλέπoυσα:
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα , περιοχή της Ευρώπης, μέσω των τηλεσυσχετίσεων, και της επίδρασής της σε διάφορες κλιματικές
παραμέτρους της Μεσογείου, για το παρόν και για το μέλλον.
Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα

erousi@geo.auth.gr

Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση χωρικών προτύπων στην ατμόσφαιρα, είναι
η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) και οι Αυτοοργανούμενοι Χάρτες (SOMs). Η πρώτη είναι μία
μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην Κλιματολογία, ενώ η δεύτερη είναι πιο καινούρια
και είναι ένα είδος Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων.
Τρία πρότυπα τηλεσυσχέτισης μελετήθηκαν σε αυτή τη διατριβή: η Βορειοατλαντική Κύμανση
(ΝΑΟ), η Κύμανση της Βόρειας Θάλασσας/Κασπίας (NCPI) και η Κύμανση της Ανατολικής Μεσογείου
(EMP). Η πρώτη επηρεάζει περισσότερο το κλίμα της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου, ενώ οι άλλες
δύο περισσότερο εκείνο της ανατολικής. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτών
των προτύπων, είναι ημερήσιες ανωμαλίες των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa, τόσο από
δεδομένα αναδρομικής ανάλυσης (NCEP/NCAR), όσο και από το Μοντέλο Γενικής Κυκλοφορίας
(GCM) ΕCHAM5/MPI, για την περίοδο αναφοράς 1971-2000 και για τη μελλοντική περίοδο 20712100.
Αφού εφαρμόστηκαν οι δύο μεθοδολογίες αναγνώρισης χωρικών προτύπων και η SOM
αξιολογήθηκε ως ικανοποιητική, χρησιμοποιήθηκε περεταίρω για τον επαναπροσδιορισμό των
κέντρων των τηλεσυσχετίσεων. Έτσι υπολογίστηκαν εκ νέου οι χρονοσειρές των δεικτών
τηλεσυσχέτισης για κάθε χρονική περίοδο και σετ δεδομένων. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι
κλιματικές παράμετροι της Μεσογείου για τις ημέρες που χαρακτηρίζονται από ακραίες τιμές των
δεικτών αυτών. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι εξής παράμετροι: θερμοκρασία, βροχόπτωση, άνεμος
και συχνότητα εμφάνισης χαμηλών πιέσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα για τις δύο
περιόδους (1971-2000 και 2071-2100) από τρία RCMs που λαμβάνουν οριακές συνθήκες από το ίδιο
GCM (ECHAM5/MPI) για λόγους σύγκρισης.

ESTIMATION OF FUTURE CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN USING REGIONAL
CLIMATE MODELS
ROUSI E.
erousi@geo.auth.gr
Supervisor:
Anagnostopoulou Christina,
Assistant Professor, School of Geology,
A.U.TH.

The aim of this thesis is the study of climate change in the Mediterranean with the use of Regional
Climate Models (RCMs). This was attempted through the recognition of important atmospheric
circulation patterns, called teleconnection patterns, dominating over Europe and their linkage to
climate parameters of the Mediterranean region for a present and future period.
The methods of pattern recognition used are Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Maps (SOM). The first, PCA, is a method frequently used in climatology. The second, SOM, is a
relatively new and efficient method based on Artificial Neural Networks (ANN).
Three teleconnection patterns were chosen, the North Atlantic Oscillation (NAO), which is a basic
variability mode that mostly affects the climate of Western Europe, the North Sea–Caspian Pattern
(NCP) and the Eastern Mediterranean Pattern (EMP) that mainly affect eastern Mediterranean and
the Balkan Peninsula. The patterns are studied on a seasonal basis for 500 hPa geopotential height
anomalies over Europe, for reference (1971-2000) and future period (2071-2100) based on the
NCEP/NCAR reanalysis data and on simulations of ECHAM5/MPI General Circulation Model (GCM).
Having evaluated the SOM method against PCA, it was found satisfactory and it was used on a
next step to redefine the teleconnection centers for each period and dataset of the study. Indices
timeseries were calculated again and days characterized by extreme values were taken into consideration in order to examine their relationships with different climate parameters (temperature, precipitation, wind, low pressure systems) of the Mediterranean. The data used is based on three Regional Climate Models (RCM) simulations (KNMI-RACMO2, MPI-M-REMO, ICTP-REGCM3), that are
all forced by the same GCM (ECHAM5/MPI).
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ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΟΛΙΘΩΝ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ, ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΖΑΜΟΣ Ε.
tzamos@geo.auth.gr

Επιβλέπων:
Φιλιππίδης Ανέστης,
Καθηγητής ,Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Η διαφοροποίηση της χημικής σύστασης του χρωμίτη και του ολιβίνη στα οφειολιθικά κοιτάσματα
χρωμιτών δεν έχει ακόμα κατανοηθεί πλήρως. Για αυτό τον σκοπό συλλέχθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής δείγματα από το μεταλλείο Ξερολιβάδου του οφειολιθικού συμπλέγματος του
Βούρινου. Αυτά αναλύθηκαν με μια σειρά μεθόδων δίνοντας αποτελέσματα για την πετρογραφία, την
ορυκτολογία, την ορυκτοχημεία, τη γεωχημεία, την πετρολογία και την κοιτασματολογία της
περιοχής. Οι χρωμίτες του μεταλλεύματος και οι διάσπαρτοι χρωμίτες του μεταλλεύματος και του
υπερβασικού πετρώματος που το περιβάλλουν, δείχνουν διαφοροποίηση στη σύστασή τους σε
διάφορα χημικά στοιχεία.
Οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις μπορούν να αποδοθούν σε πρωταρχικές μαγματικές
διεργασίες ή/και σε ύστερες διεργασίες επανισορρόπησης και ψύξης. Η απάντηση στο ερώτημα του
ποια από αυτές τις διεργασίες παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην τελική χημική σύσταση των ορυκτών
(και κυρίως του χρωμίτη) θα μπορούσε να μας προσφέρει μεγαλύτερη γνώση για τη γένεση των
χρωμιτικών σωμάτων στους οφειολίθους και την επίδραση της επανισορρόπησης στο χημισμό των
κοιτασμάτων χρωμίτη. Σημαντικό στοιχείο για την απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι και η
επίγνωση του πετρολογικού-γεωχημικού πλαισίου μέσα στο οποίο γεννήθηκαν τα κοιτάσματα
χρωμίτη.
Ως προς τη χημική τους σύσταση σε κύρια οξείδια, τα δείγματα του υπερβασικού πετρώματος του
Ξερολίβαδου αποτελούνται κυρίως από: 46,50-49,84% κ.β. MgO (μ.ό. 47,90% κ.β.), 36,05-38,10% κ.β.
SiO2 (μ.ό. 37,09% κ.β.) και 5,75-8,33% κ.β. Fe2O3 (μ.ό. 7,00% κ.β.). Τα υπόλοιπα οξείδια που αποτελούν
τη χημική σύσταση των πετρωμάτων αυτών είναι: Cr2O3 (μ.ό. 2,13% κ.β.), CaO (μ.ό. 0,14% κ.β.), Al2O3
(μ.ό. 0,12% κ.β.), TiO2 (μ.ό. 0,03% κ.β.) και P2O5 (μ.ό. 0,03% κ.β.). Η απώλεια πύρωσης κυμαίνεται
μεταξύ 1,29 και 9,93% κ.β. με μέσο όρο 5,46% κ.β.
Η διδακτορική έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της εξαγωγής των συμπερασμάτων επί των
επιστημονικών/ερευνητικών στόχων που είχαν τεθεί εξαρχής και της συγγραφής τόσο της
διδακτορικής διατριβής όσο και εργασιών για δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

MINERALOGY, PETROLOGY AND ORE GEOLOGY OF THE XEROLIVADO OPHIOLITES AT VOURINOS,
WESTERN MACEDONIA
TZAMOS E.
tzamos@geo.auth.gr
Supervisor:
Filippidis Anestis,
Professor, School of Geology, A.U.TH.

The variation of crystal chemistry composition in chrome spinel and olivine within ophiolitic chrome
ore deposits is not yet understood. For this reason, samples from the Xerolivado ore district of the
Vourinos ophiolite are reviewed and analyzed using petrography, mineralogy, mineral chemistry, geochemistry, petrology and ore geology methods. Concentrated chromites in the ore body, disseminated chromites in gangue included within the ore body, and disseminated chromites in the dunite
(now serpentinite) show variation in composition of various chemical elements.
Observed variations could be attributed to primary magmatic processes and/or later re-equilibration
and cooling processes: the interrelation of these processes with ductile deformation in mantle conditions also undoubtedly plays a role. Which of these processes shows the greatest impact on the final
spinel composition? The answer to this question will provide insight to the genesis of chrome ore
bodies in ophiolites and the effect of re-equilibration and deformation to the chemistry of the ores.
Analyzing these samples is expected to give us a new perspective about the reason of the existence
of differentiation in chromite crystal chemistry.
Regarding their chemical composition in major elements, the samples the Xerolivado ultramafic
rocks mainly consist of: 46.50-49.84 wt.% MgO (average 47.90 wt.%). 36.05-38.10 wt.% SiO2 (average
37.09 wt.%) and 5.75-8.33 wt.% Fe2O3 (average 7.00 wt.%). The rest of the oxides present are: Cr2O3
(average2.13 wt. %). CaO (average 0.14 wt.%). Al2O3 (average 0.12 wt.%). TiO2 (average 0.03 wt.%) και
P2O5 (average 0.03 wt.%). Loss on ignition varies between 1.29 and 9.93 wt. % with an average of 5.46
wt.%
The PhD research is at the point: a. of extracting conclusions on the scientific and research goals that
were set in the beginning of the project and b. the preparation of the thesis and papers for publica12
tion at international scientific journals.

