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 Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή δηεξεύλεζε ησλ πξόζθαησλ δηαρξνληθώλ κεηαβνιώλ ηεο δειηατθήο 

 αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά 

 

 Δθηίκεζε ηεο παξάθηηαο ηξσηόηεηαο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο 

 

 Δθηίκεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά, κέζσ 3 ζελαξίσλ 

 κειινληηθήο αλόδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο - ςεθηαθή απνηύπσζή ηεο 

 

 Aλάπηπμε Γηαρεηξηζηηθνύ Σρεδίνπ ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά, κε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

 θαηλνκέλνπ ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο θαη εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ 

 

 Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο από πιεκκπξηθά θαη δηαβξσηηθά 

 θαηλόκελα ζηε δειηατθή δώλε 

Βαζηθνί ζηόρνη 



Απεηθόληζε ηνπ βόξεηνπ (αξηζηεξή εηθόλα) θαη ηνπ λόηηνπ (δεμηά εηθόλα) 

ηκήκαηνο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά κέζσ αεξνθσηνγξαθηώλ θαηά ην 

έηνο ιήςεο 1945 

Ψεθηαθή απνηύπσζε, κέζσ GIS, ηεο παιαηναθηνγξακκήο 

ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά θαηά ην έηνο 1945  

Απόθηεζε επνπηηθήο εηθόλαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ θαηά ην παξειζόλ 



Απεηθόληζε ηνπ βόξεηνπ (αξηζηεξή εηθόλα) θαη ηνπ λόηηνπ (δεμηά εηθόλα) 

ηκήκαηνο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά κέζσ αεξνθσηνγξαθηώλ θαηά ην 

έηνο ιήςεο 1969 

Ψεθηαθή απνηύπσζε, κέζσ GIS, ηεο παιαηναθηνγξακκήο 

ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά θαηά ην έηνο 1969 

Απόθηεζε επνπηηθήο εηθόλαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ θαηά ην παξειζόλ 



Απεηθόληζε ηνπ βόξεηνπ (αξηζηεξή εηθόλα) θαη ηνπ λόηηνπ (δεμηά εηθόλα) 

ηκήκαηνο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά κέζσ αεξνθσηνγξαθηώλ θαηά ην 

έηνο ιήςεο 1980  

Ψεθηαθή απνηύπσζε, κέζσ GIS, ηεο παιαηναθηνγξακκήο 

ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά θαηά ην έηνο 1980  

Απόθηεζε επνπηηθήο εηθόλαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ θαηά ην παξειζόλ 



Απεηθόληζε ηνπ βόξεηνπ (αξηζηεξή εηθόλα) θαη ηνπ λόηηνπ (δεμηά εηθόλα) 

ηκήκαηνο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά κέζσ αεξνθσηνγξαθηώλ θαηά ην 

έηνο ιήςεο 1995 

Ψεθηαθή απνηύπσζε, κέζσ GIS, ηεο παιαηναθηνγξακκήο 

ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά θαηά ην έηνο 1995  

Απόθηεζε επνπηηθήο εηθόλαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ θαηά ην παξειζόλ 



πγθξηηηθή ςεθηαθή απνηύπσζε 

ηεο παιαηναθηνγξακκήο ηνπ 

Γέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά θαηά 

ηα έηε 1945, 1969, 1980, 1995 θαη 

2018, κέζσ ησλ Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) 

Γηαδνρηθή πξνέιαζε ηεο μεξάο πξνο 

ην Ιόλην Πέιαγνο, κε εληνλόηεξν ην 

θαηλόκελν θαηά ην έηνο 1969 πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη βόξεηεο εθβνιέο. 

Γηαδνρηθή νπηζζνρώξεζε ηεο 

αθηνγξακκήο ηεο παξάθηηαο δώλεο 

ηνπ δέιηα κε ηαπηόρξνλε πξνέιαζε 

ηεο ζάιαζζαο 

Απόθηεζε επνπηηθήο εηθόλαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ θαηά ην παξειζόλ 



Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ππξελνιεςίαο ζην δέιηα 

ηνπ πνηακνύ Καιακά  

Ππξήλαο 

Γεώηξεζεο 

Γεσγξαθηθέο 

πληεηαγκέλεο 

Τςόκεηξν 

από ηε 

ζάιαζζα (m) 

Βάζνο από ηελ 

επηθάλεηα (m) 

N E 

KAL 1 39.536556 20.179596 1 16.30 

KAL 2 39.551601 20.159348 2 16.30 

KAL 3 39.529267 20.143867 0 15.00 

KAL 4 39.590575 20.1817513 1 15.30 

Δμνπιηζκόο δηάλνημεο 

γεσηξήζεσλ  

Γεσηξήζεηο 

Δξγαζίεο πεδίνπ- Γεηγκαηνιεςία 



Ψεθηαθή 

απνηύπσζε 

ππξήλσλ 

έπεηηα από 

καθξνζθνπηθή 

πεξηγξαθή Γηάλνημε θαη καθξνζθνπηθή 

πεξηγξαθή ππξήλσλ  

ηξσκαηνγξαθηθέο ζηήιεο γεσηξήζεσλ KAL-1, KAL-2, KAL-3, KAL-4, όπνπ ηα δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα απνηππώλνπλ ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο βάζεη ησλ ρξσκαηνινγηθώλ πηλάθσλ Munsell soil-

color charts (2015). (M.S.L.: Mean Sea Level) 

Δξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο 



ΔΕΙΓΜΑ 
ΒΑΘΟ 

(m) 

ΑΜΜΟ 

(%) 
ΙΛΤ (%) 

ΑΡΓΙΛΟ 

(%) 

ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ 

KAL 1-2a 1.75 9.70 87.05 3.25 SILT 

KAL 1-2b 2.25 2.28 92.78 4.50 SILT 

KAL 1-4 4.1 35.68 61.08 3.25 SANDY SILT 

KAL 1-5 5.9 20.28 78.98 0.75 SILT 

KAL 1-7 7.8 8.65 89.35 2.00 SILT 

KAL 1-10 10.8 16.20 79.30 4.50 SILT 

KAL 1-12 12.8 4.55 90.95 4.50 SILT 

Πνζνζηά θνθθνκεηξηθώλ θιαζκάησλ θαη ραξαθηεξηζκόο ηδεκάησλ 

γηα θάζε βάζνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ππξήλα KAL-1 

Ιζημαηολογικές αναλύζεις 

Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη αλαιύζεηο 



Ορσκηολογικές αναλύζεις  

πγθέληξσζε θύξησλ ζηνηρείσλ γηα θάζε βάζνο δεηγκαηνιεςίαο 

Γεωτημικές αναλύζεις 

Οξπθηνινγηθή αλάιπζε ησλ ηδεκάησλ ηνπ ππξήλα KAL-1  

Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη αλαιύζεηο 



Χρονολόγηζη με ηη μέθοδο ηης θωηαύγειας 

Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη αλαιύζεηο 



Οη παιαηέο εθβνιέο ηνπ δέιηα (λόηην ηκήκα) 

εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε ηξσηόηεηα, ελώ 

κηθξόηεξε θαη κέζε ηξσηόηεηα εκθαλίδεηαη ζην 

βόξεην ηκήκα ησλ λέσλ εθβνιώλ (λέεο εθβνιέο) 

Καηάηαμε ησλ αθηώλ σο πξνο ηελ παξάθηηα ηξσηόηεηα (Karymbalis 

et al., 2012) 

Δθηίκεζε ηεο παξάθηηαο ηξσηόηεηαο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά 



Δθηάζεηο, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαθιπζζνύλ από αλακελόκελε άλνδν ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 0.5 m (km2). 

Δθηίκεζε ησλ εθηάζεσλ, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθιπζζνύλ έπεηηα από ηελ άλνδν 

ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 0,5 m. 

Δθηίκεζε κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά- 

Άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 0,5 m 



Δθηίκεζε ησλ εθηάζεσλ, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθιπζζνύλ έπεηηα από ηελ άλνδν ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 1 m. 

Δθηάζεηο, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαθιπζζνύλ από αλακελόκελε άλνδν ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 1 m (km2) 

Δθηίκεζε κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά- 

Άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 1 m 



Δθηίκεζε ησλ εθηάζεσλ, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθιπζζνύλ έπεηηα από ηελ άλνδν ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 2 m. 

Δθηάζεηο, αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαθιπζζνύλ από αλακελόκελε άλνδν ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 2 m (km2) 

Δθηίκεζε κεηαβνιήο ηεο δειηατθήο αθηνγξακκήο ηνπ πνηακνύ Καιακά- 

Άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 2 m 



Έθηαζε (km2), αλά ρξήζε γεο, πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθιπζζεί γηα θάζε ζελάξην αλόδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο  

Δθηίκεζε εθηάζεσλ πνπ ζα θαηαθιπζζνύλ γηα θάζε έλα από ηα 3 ζελάξηα αλόδνπ ηεο 

ζαιάζζηαο ζηάζκεο 



Τν αλαπηπζζόκελν δειηατθό ζύζηεκα 

αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αληνρή ζηελ 

άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη απηόλνκε 

πξνζαξκνγή, αθνύ παξαηεξείηαη πξνέιαζε 

ηεο μεξάο πξνο ην Ιόλην Πέιαγνο, ιόγσ 

απμεκέλεο ηδεκαηαπόζεζεο 

Η γεληθή ηάζε νπηζζνρώξεζεο ηεο 

αθηνγξακκήο δελ ζα κπνξνύζε λα 

αληηκεησπηζηεί θαζνιηθά κέζσ ηεο 

απηόλνκεο πξνζαξκνγήο. Καζπζηέξεζε ηνπ 

ξπζκνύ νπηζζνρώξεζεο ζα κπνξνύζε λα 

επηηεπρζεί κε θαηάιιεια αληηδηαβξσηηθά 

έξγα (π.ρ. ζξαύζε ηνπ θπκαηηζκνύ, 

ηξνθνδόηεζε κε αδξαλή πιηθά, ή θαη ηελ 

κεξηθή εθηξνπή ηεο ξνήο ηνπ πνηακνύ ζηηο 

παιαηέο εθβνιέο 

Πξνηάζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο 



Αληηκεηώπηζε νπηζζνρώξεζεο ηεο 

αθηνγξακκήο ηνπ λόηηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ δέιηα, κέζσ 

ζύγρξνλσλ θαη πεξηβαιινληηθά 

θηιηθώλ µεζόδσλ 

Μέζνδνο ηεο ηερλεηήο 

αλαπιήξσζεο ηεο αθηήο 

Μέζνδνο ησλ ππζµεληθώλ 

πξνβόισλ 

Μέζνδνο θπκαηνζξαπζηώλ 

ρακειήο ζηέςεο  

Καηαζθεπέο ηερλεηώλ 

πθάισλ 

Τερλεηή (Διεγρόµελε) 

βπζνθόξεζε 

Κπκαηνζξαύζηεο 

Πξόβνινη 

Σερλεηνί ύθαινη 

Αλαπιήξσζε αθηήο 

Βπζνθόξεζε 

Πξνηάζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο 



Η επηινγή ηνπο λα γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο 

Να ιακβάλνληαη ππόςε ζρέδηα δηαρείξηζεο αιιά θαη πεξηθεξεηαθνί θαη εζληθνί αλαπηπμηαθνί ζηόρνη 

Να εμεηάδνληαη νη πηζαλέο επηπηώζεηο ζην ηδηαίηεξν νηθνζύζηεκα πνπ θηινμελεί ην δέιηα ηνπ πνηακνύ  

Να απνθεύγεηαη θαηαζθεπή έξγσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ππνδνκέο ή κέζα πξνζηαζίαο, απνζπαζκαηηθά, 

ρσξίο πξώηα λα έρνπλ εθπνλεζεί νη απαξαίηεηεο εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη λα έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ 

Αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηελ ελδερόκελε άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο  



πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

Δπηπηώζεηο από ελδερόκελε κειινληηθή 

άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο 

Θα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηε δηάβξσζε θαη ζεκαληηθή ππνρώξεζε ηεο 

πεξηνρήο ησλ λόηησλ-παιαηώλ εθβνιώλ ηεο δειηατθήο πεδηάδαο 

Θα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ πθαικύξηλζε ησλ πδξνθόξσλ νξηδόλησλ 

Βάζεη ηνπ Γείθηε Παξάθηηαο Τξσηόηεηαο –CVI, κεγαιύηεξν πξόβιεκα 

αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί ζην λόηην (παιαηέο εθβνιέο) ηκήκα ηνπ δέιηα 

ηνπ πνηακνύ, ελώ κηθξόηεξν πξόβιεκα ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ην ηκήκα 

ησλ βόξεησλ-λέσλ εθβνιώλ 

Άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαηά 0,5 m ζα νδεγνύζε ζηελ απώιεηα 

εθηάζεσλ γεο 16.16 km2, θαηά 1 m ζε απώιεηα 18.27 km2 θαη θαηά 2 m  ζε 

απώιεηα 22.52 km2 

Αλακέλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε απώιεηα εθηάζεσλ γεο, ιόγσ βύζηζεο ηνπ 

εδάθνπο από ηε ζπκπύθλσζε ησλ ραιαξώλ πιηθώλ πνπ ζπλζέηνπλ ην δέιηα 

Σεκαληηθά ελδηαηηήκαηα αλακέλεηαη λα εμαθαληζηνύλ, ελώ κεγάιν πνζνζηό 

ησλ θαηνίθσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αλακέλεηαη λα 

πιεγεί ζεκαληηθά. 



Σπλεπώο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο πξνηείλεηαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αλάζρεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θπξίσο ζηηο λόηηεο-παιαηέο εθβνιέο ηνπ δέιηα, εζηηαδόκελα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο εμηζνξξόπεζεο ησλ απσιεηώλ 

ηνπ πιηθνύ θαη ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο, όπσο κεξηθή εθηξνπή ηεο ξνήο ηνπ πνηακνύ ζηηο παιαηέο εθβνιέο ηνπ, ην 

νπνίν ζα επαλαηξνθνδνηνύζε κε θεξηέο ύιεο ην παιαηό δέιηα, επαλαθνξά ηεο παξαπνηάκηαο δελδξώδνπο βιάζηεζεο, 

απνκάθξπλζε πιηθώλ πνπ κπινθάξνπλ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ, νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ 

ηεο πεδηάδαο, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη εθαξκνγή ήπησλ ηερληθώλ έξγσλ, όπσο 

ηερλεηή αλαπιήξσζε ηεο αθηήο, ηνπνζέηεζε ηερλεηώλ πθάισλ, ηερλεηή βπζνθόξεζε, εγθαηάζηαζε ππζκεληθώλ πξνβόισλ θαη 

εγθαηάζηαζε πισηώλ θπκαηνζξαπζηώλ.     

Ωζηόζν, νη παξαπάλσ δξάζεηο απνηεινύλ πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παιαηώλ εθβνιώλ ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Καιακά 

θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη, πξσηίζησο, ε εμέηαζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ζην ηδηαίηεξν νηθνζύζηεκα πνπ 

θηινμελεί ην δέιηα ηνπ πνηακνύ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θαηαζθεπή έξγσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ππνδνκέο ή 

κέζν πξνζηαζίαο, απνζπαζκαηηθά, ρσξίο πξώηα λα έρνπλ εθπνλεζεί νη απαξαίηεηεο εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη λα έρνπλ 

ιεθζεί ππόςε νη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ.  

Τα πξνηεηλόκελα κέηξα γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο έξρνληαη ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, αιιά ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ βηώζηκε ιύζε, αθνύ νη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ζην δέιηα 

πηζαλόηαηα λα νδεγήζνπλ κειινληηθά ζηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ δειηατθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό θαη 

πηζαλόλ θαη ζηελ εμάληιεζε ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θπζηθνύο πόξνπο ηεο πεξηνρήο. 

Πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο από ελδερόκελε 

κειινληηθή άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο  

Μεξηθή εθηξνπή ηεο ξνήο ηνπ πνηακνύ ζηηο παιαηέο εθβνιέο ηνπ, ην νπνίν ζα 

επαλαηξνθνδνηνύζε κε θεξηέο ύιεο ην παιαηό δέιηα 

Δπαλαθνξά ηεο παξαπνηάκηαο δελδξώδνπο βιάζηεζεο 

Απνκάθξπλζε πιηθώλ πνπ κπινθάξνπλ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ 

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο πεδηάδαο 

Δθαξκνγή ήπησλ ηερληθώλ έξγσλ, όπσο ηερλεηή αλαπιήξσζε ηεο αθηήο, 

ηνπνζέηεζε ηερλεηώλ πθάισλ, ηερλεηή βπζνθόξεζε, εγθαηάζηαζε 

ππζκεληθώλ πξνβόισλ θαη εγθαηάζηαζε πισηώλ θπκαηνζξαπζηώλ  

Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 



Το Ζργο υλοποιικθκε από το Εργαςτιριο Παλαιοπεριβάλλοντοσ και Αρχαίων Μεταλλικών Δομών του Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ 
Φυςικών Επιςτθμών «Δθμόκριτοσ» και χρθματοδοτικθκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΕΣΠΑ «Ήπειροσ 2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 2 «Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ». 
 
Ομάδα Ζργου 
 
Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ Ζργου 
Δρ. Ελζνθ Φιλιππάκθ, Γεωλόγοσ-Γεωχθμικόσ 
 
Δρ. Ιωάννθσ Μπαςιάκοσ, Γεωλόγοσ-Γεωχρονολόγοσ 
Δρ. Μαρία Καηαντηάκθ, Μθχανικόσ Μεταλλείων-Μεταλλουργόσ-Γεωχρονολόγοσ 
Δρ. Ιωάννθσ Χριςτοδουλάκθσ, Φυςικόσ-Γεωχρονολόγοσ 
 
Συνολικόσ προχπολογιςμόσ Ζργου: 88.500,00€ 
Συνολικι διάρκεια Ζργου: 39 μινεσ 


