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1. Ειςαγωγή 

Η ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου το οποίο κα είναι ςε κζςθ να παράγει κατά το δυνατόν 

αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ για τισ μελλοντικζσ τιμζσ υψομζτρου ςυγκεκριμζνων 

περιοχϊν ενδιαφζροντοσ αποτελεί πάντα μια πρόκλθςθ κακϊσ θ ίδια θ διαδικαςία 

τθσ μεταβολισ του υψομζτρου επθρεάηεται από πλικοσ παραμζτρων.  

φμφωνα με τθν τελευταία ζκκεςθ τθσ Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC, 2013) οι κυριότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςχετικι κζςθ μεταξφ 

χζρςου και κάλαςςασ είναι το λιϊςιμο των παγετϊνων και θ κερμικι διαςτολι των 

καλαςςϊν κακϊσ οι δφο αυτοί παράγοντεσ ερμθνεφουν το 75% τθσ 

παρατθροφμενθσ αφξθςθσ τθσ Μζςθσ τάκμθσ τθσ Θάλαςςασ (ΜΘ). Μεταξφ των 

υπολοίπων παραγόντων ωσ ςθμαντικότεροι κεωροφνται οι ρυκμοί αποκικευςθσ 

και απϊλειασ νεροφ από επίγειεσ και υπόγειεσ δεξαμενζσ ενϊ ιδιαίτερα 

περιοριςμζνθ επίδραςθ κεωρείται πωσ ζχει ςτθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ ΜΘ οι 

μεταβολζσ ςτθ μζςθ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. 

Αναφορικά με τισ προβλζψεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκκεςθ (IPCC, 2013) για τισ μζςεσ 

τιμζσ ανόδου τθσ παγκόςμιασ ΜΘ προκφπτει ωσ πολφ πικανό ςενάριο πωσ ο 

ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ παγκόςμιασ ΜΘ κατά τθ διάρκεια του 21ου αιϊνα κα υπερβεί 

τον αντίςτοιχο ρυκμό που παρατθρικθκε κατά τθν περίοδο 1971-2010 για όλα τα 

ςενάρια μεταβολισ των κερμοκθπικϊν αερίων (Representative Concentration 

Pathway, RCP) που εξετάςτθκαν από τθν Επιτροπι λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ των ωκεανϊν και τθσ απϊλειασ μάηασ από παγετϊνεσ και άλλεσ 

ςυγκεντρϊςεισ πάγου. Οι προβολζσ τθσ αφξθςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ είναι 

μεγαλφτερεσ από ότι ςτθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ ζκκεςθ τθσ IPCC, κυρίωσ λόγω 

τθσ βελτιωμζνθσ μοντελοποίθςθσ των ςυνειςφορϊν χερςαίου πάγου. Για τθν 

περίοδο 2081–2100, ςε ςφγκριςθ με το 1986–2005, θ μζςθ παγκόςμια αφξθςθ τθσ 

ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ είναι πικανό να βρίςκεται ςτο εφροσ των εκτιμιςεων από 5 

ζωσ 95% που προκφπτουν από τα ειδικά μοντζλα τα οποία δίνουν 0,26 ζωσ 0,55 m 

για το ςενάριο RCP2.6, 0,32 ζωσ 0,63 m για το ςενάριο RCP4.5, 0,33 ζωσ 0,63 m για 

το ςενάριο RCP6.0, και 0,45 ζωσ 0,82 m για το ςενάριο RCP8.5. φμφωνα με το 

ςενάριο RCP8.5, θ άνοδοσ κατά το ζτοσ 2100 προβλζπεται να είναι 0,52 ζωσ 0,98 m 

με ρυκμό κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2081-2100 από 8 ζωσ 16 mm yr-1.  

Ζνα τελευταίο ςθμαντικό ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθν ίδια ζκκεςθ είναι θ 

ςθμαντικι αβεβαιότθτα που ακολουκεί όλεσ τισ παρουςιαηόμενεσ προβλζψεισ. 

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, οι διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα και 

επθρεάηουν τθν τελικι κατάςταςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ανά περιοχι ςτον 

πλανιτθ είναι πολλζσ, με διαφορετικι ςυνειςφορά ςτο τελικό αποτζλεςμα τόςο 

χρονικά όςο και χωρικά. 
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2. Ψηφιακό μοντζλο βραχυπρόθεςμησ, μεςοπρόθεςμησ και 

μακροπρόθεςμησ πρόβλεψησ υψομζτρου περιοχϊν πληςίον τησ 

ακτογραμμήσ του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά 

το πλαίςιο του Πακζτου Εργαςίασ 3 του Ζργου προβλζπεται θ ανάπτυξθ ενόσ 

ψθφιακοφ εργαλείου - μοντζλου το οποίο κα είναι ςε κζςθ να προβλζπει το 

μελλοντικό (βραχυπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο, μακροπρόκεςμο) υψόμετρο των 

περιοχϊν που αποτελοφν τθν ακτογραμμι του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά οπότε 

κατ’ επζκταςθ κα κακιςτά δυνατι τθν πρόβλεψθ του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ 

δελταϊκισ αυτισ ακτογραμμισ. 

 

2.1 Αρχικόσ ςχεδιαςμόσ – Προβλήματα κατά τη διάρκεια τησ ζρευνασ 

φμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό, ςτθν ανάπτυξθ του ψθφιακοφ αυτοφ εργαλείου 

κα γινόταν χριςθ των αποτελεςμάτων παλαιοκερμοκραςίασ και παλαιοχετοφ τα 

οποία προβλζπονταν να εξαχκοφν ςε άλλο Πακζτο Εργαςίασ του Ζργου. Για τθν 

εξαγωγι αυτϊν των εκτιμιςεων απαιτείται πρωτίςτωσ θ εφρεςθ παλαιοεδαφϊν, θ 

χθμικι ανάλυςθ των οποίων παρζχει τα απαραίτθτα δεδομζνα προκειμζνου να 

εφαρμοςκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ που αναλφονται ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία.  

υγκεκριμζνα, θ εκτίμθςθ τθσ παλαιοκερμοκραςίασ πραγματοποιείται μζςω τθσ 

παρακάτω εξίςωςθσ 1 που πρότειναν οι Sheldon et al. (2002): 

 T C 18.5S 17.3        Εξ. (1) 

όπου,                                                         
   

 

Na K
S

Al


  

με *Na+, *K+, *Al+ οι ςυγκεντρϊςεισ των αντίςτοιχων χθμικϊν ςτοιχείων που  

προςδιορίηονται μζςω ανάλυςθσ με φαςματογράφο μαηϊν με επαγωγικά 

ςυνεηευγμζνο πλάςμα (ICP-MS). 

Αντίςτοιχα, θ εκτίμθςθ του μζςου ετιςιου φψουσ παλαιοχετοφ πραγματοποιείται 

μζςω των παρακάτω εξιςϊςεων 2 και 3 που πρότειναν οι Sheldon & Tabor (2009): 

 

   0.0197 CIA [K]1P mm yr 221.1e 
       Εξ. (2) 

 

όπου,                                
[Al]

CIA 100
[Al] [Na] [K] [Ca]
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 1 Bases
P mm yr 259.3ln 759

[Al]
   

   
 

     Εξ. (3) 

όπου,                                  Bases [Mg] [Na] [K] [Ca]      

με *Al+, *Na+, *K+, *Ca+, *Mg+ οι ςυγκεντρϊςεισ των αντίςτοιχων χθμικϊν ςτοιχείων. 

Δίνεται επίςθσ πωσ θ ςτακερι τυπικι απόκλιςθ για τθν Εξίςωςθ 2 είναι ±181 mm yr-

1 και για τθν Εξίςωςθ 3, ±235 mm yr-1. 

Όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό Παραδοτζο 2.1 κατά τθ διενζργεια των πειραματικϊν 

γεωτριςεων δεν κατζςτθ εφικτι θ εφρεςθ παλαιοεδαφικϊν οριηόντων οπότε κατ’ 

επζκταςθ δεν είναι εφικτι και θ εφαρμογι των παραπάνω εξιςϊςεων για τθν 

εκτίμθςθ παλαιοκερμοκραςίασ και παλαιοχετοφ, αντίςτοιχα. Εξαιτίασ των 

ευρθμάτων αυτϊν, ακολοφκθςε εκτεταμζνθ βιβλιογραφικι ζρευνα προκειμζνου να 

διερευνθκεί θ τυχόν φπαρξθ και άλλων μεκόδων εκτίμθςθσ παλαιοκερμοκραςίασ 

και παλαιοχετοφ που δεν απαιτοφν τθν εφρεςθ παλαιοεδαφϊν. Η βιβλιογραφικι 

αυτι αναςκόπθςθ ωςτόςο δεν κατζλθξε ςτθν εφρεςθ κατάλλθλων, για τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, μεκοδολογιϊν. Σελικά, θ αδυναμία εκτίμθςθσ αυτϊν των 

παραμζτρων οδιγθςε ςε επαναπροςδιοριςμό του τρόπου ανάπτυξθσ του 

ψθφιακοφ εργαλείου πρόγνωςθσ του μελλοντικοφ υψομζτρου των περιοχϊν που 

αποτελοφν τθν ακτογραμμι του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά. 

 

2.2 Βαςικζσ αρχζσ και παράμετροι που υπειςζρχονται ςτο μοντζλο 

Σο μοντζλο - ψθφιακό εργαλείο που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

Πακζτου Εργαςίασ μοντελοποιεί τουσ δφο κφριουσ μθχανιςμοφσ που υπειςζρχονται 

ςτον κακοριςμό τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, ζτςι όπωσ 

προζκυψαν από τα ευριματα τθσ ζρευνασ που υλοποιικθκε ςτθ διάρκεια του 

Ζργου. Οι μθχανιςμοί αυτοί ςυγκεκριμζνα είναι οι ρυκμοί ιηθματογζνεςθσ κατά 

μικοσ τθσ ακτογραμμισ του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά και ο ρυκμόσ ανφψωςθσ 

τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ.  

υγκεκριμζνα, θ ακτογραμμι του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά διαιρζκθκε ςε 3 

επιμζρουσ περιοχζσ (Περιοχι Α, Περιοχι Β, Περιοχι Γ, Εικόνα 1). Η διαίρεςθ αυτι 

ςτθρίχκθκε ςτο κακεςτϊσ ιηθματογζνεςθσ που ςφμφωνα με τα ευριματα τθσ 

ζρευνασ ιςχφει ςε κάκε μια εξ αυτϊν.  

Η περιοχι Α είναι μια περιοχι ςτθν οποία παρατθροφνται ςθμαντικοί ρυκμοί 

ιηθματογζνεςθσ. το πλαίςιο του μοντζλου που αναπτφχκθκε, κεωρικθκε πωσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι επικρατεί ζνασ μζςοσ ρυκμόσ ιηθματογζνεςθσ τθσ τάξθσ των 

3.5 ± 1 mm y-1, που αποτελεί μια χαρακτθριςτικι τιμι ρυκμοφ ιηθματογζνεςθσ, που 
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όπωσ παρουςιάηεται ςε άλλα Παραδοτζα του Ζργου, ςυναντάται ιςτορικά ςε 

τμιματα του δζλτα κατά τθ διάρκεια ςχθματιςμοφ τθσ ςτο παρελκόν.  

 

 
Εικόνα 1. Αποτφπωςθ ςε δορυφορικι φωτογραφία των 3 περιοχϊν ςτισ οποίεσ 
διαιρζκθκε θ ακτογραμμι του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά, ςφμφωνα με το κακεςτϊσ 
ιηθματογζνεςθσ που επικρατεί ςτθν κάκε μια εξ αυτϊν.  

 

Η Περιοχι Β αντίκετα, θ οποία ουςιαςτικά περιλαμβάνει τθν παλαιά εκβολι του 

ποταμοφ, παρουςιάηει μικρι απϊλεια εδαφϊν κακϊσ ςφμφωνα με τα ευριματα τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, που παρουςιάηονται ςτο ςχετικό Παραδοτζο (Π 1.2), θ κάλαςςα 

επεκτείνεται προσ τθ χζρςο κακϊσ μετά τθ μεταβολι τθσ ροισ του ποταμοφ δεν 

υφίςτανται μθχανιςμοί απόκεςθσ ιηθμάτων. το πλαίςιο του μοντζλου που 

αναπτφχκθκε, κεωρικθκε πωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι επικρατεί ζνασ μζςοσ 

ρυκμόσ απϊλειασ ιηθμάτων τθσ τάξθσ των -0.5 ± 0.2 mm y-1. 

Σζλοσ, θ περιοχι Γ είναι μια περιοχι ςτθν οποία δεν υφίςτανται πρακτικά 

διεργαςίεσ οφτε απόκεςθσ ιηθμάτων οφτε απϊλειασ αυτϊν. Για τον λόγο αυτό ςτθν 
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ανάπτυξθ του παρόντοσ μοντζλου κεωρικθκε μια υποτυπϊδθσ τιμι ρυκμοφ 

ιηθματογζνεςθσ τθσ τάξθσ των 0.010 ± 0.005 mm y-1. 

 

2.2.1 Παρουςίαςη – επεξήγηςη χρήςησ του ψηφιακοφ εργαλείου 

Προκειμζνου το ψθφιακό αυτό εργαλείο να είναι εφκολο ςτθ χριςθ, να διακζτει 

ευελιξία παραγωγισ αποτελεςμάτων ανάλογα με τα παρεχόμενα ςτοιχεία, να 

μπορεί εφκολα να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ και να δφναται να 

επικαιροποιείται και να αναβακμίηεται εφκολα, χωρίσ να απαιτοφνται ιδιαίτερεσ 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, αναπτφχκθκε ςε περιβάλλον Microsoft Excel. τθν 

Εικόνα 2 παρουςιάηεται θ βαςικι οκόνθ που βλζπει ο χριςτθσ μόλισ ενεργοποιιςει 

το μοντζλο. Για λόγουσ παρουςίαςθσ, ζχουν ειςαχκεί κάποιεσ τιμζσ θ επεξιγθςθ 

των οποίων δίνεται ςτθ ςυνζχεια. 

 

 
Εικόνα 2. Η βαςικι οκόνθ που βλζπει ο χριςτθσ μόλισ ενεργοποιιςει το μοντζλο. 

 

Αρχικά, παρουςιάηεται ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Εικόνα 3). Ο πίνακασ 

αυτόσ χωρίηεται ςε δφο τμιματα. το άνω τμιμα, με τίτλο «ενάριο αφξθςθσ 

καλάςςιασ ςτάκμθσ», ειςάγονται τα δεδομζνα που αφοροφν ςτο ςενάριο αφξθςθσ 

τθσ ΜΘ που κζλει να διερευνιςει ο χριςτθσ. Για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων 

αυτϊν παρζχονται δφο δυνατότθτεσ. Η μια δυνατότθτα αφορά ςτθν περίπτωςθ 

όπου ο χριςτθσ κζλει να ειςάγει τθν τιμι τθσ «Εκτιμϊμενθσ αφξθςθσ τθσ καλάςςιασ 

ςτάκμθσ» θ οποία αναμζνεται να ςυμβεί μζςα ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

περίοδο. Σθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, ςε χρόνια, ειςάγει ο χριςτθσ δίπλα ςτο 

κελί με τίτλο «Χρονικι περίοδοσ εκτίμθςθσ αφξθςθσ καλ. ςτάκμθσ (χρόνια)». 

Επιπλζον, απαιτείται θ ειςαγωγι τθσ τιμισ τθσ αβεβαιότθτασ τθσ «Εκτιμϊμενθσ 

αφξθςθσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ» ςτο αντίςτοιχο κελί. ε περίπτωςθ που δεν δοκεί 

από τον χριςτθ τιμι ςτο κελί αυτό, τότε το μοντζλο κεωρεί ωσ αβεβαιότθτα το 25% 
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τθσ τιμισ τθσ «Εκτιμϊμενθσ αφξθςθσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ». Όπωσ φαίνεται και 

ςτθν Εικόνα 4, ςε περίπτωςθ που δεν δοκεί τιμι για τθν αβεβαιότθτα το λογιςμικό 

εμφανίηει ςχετικι ενθμερωτικι ειδοποίθςθ ςτο διπλανό κελί. χετικό ενθμερωτικό 

μινυμα, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4, εμφανίηεται και ςτθν περίπτωςθ όπου ο 

χριςτθσ δεν ειςάγει τιμι για τθν παράμετρο «Χρονικι περίοδοσ εκτίμθςθσ αφξθςθσ 

καλ. ςτάκμθσ (χρόνια)». θμειϊνεται πωσ αν δεν ςυμπλθρωκεί θ τιμι αυτι το 

λογιςμικό δεν παράγει αποτελζςματα.  

 

 
Εικόνα 3. Ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του μοντζλου. Οι επιμζρουσ παράμετροι 
που εμφανίηονται ςτον πίνακα αναλφονται ςτο κείμενο. 

 

Μια άλλθ δυνατότθτα που παρζχει το λογιςμικό, αναφορικά με τθν ειςαγωγι 

δεδομζνων για το «ενάριο αφξθςθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ», είναι ο χριςτθσ να 

ειςάγει τον εκτιμϊμενο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ςε mm/y, 

δίπλα από το αντίςτοιχο κελί με τίτλο «Εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ καλάςςιασ 

ςτάκμθσ (mm/y)». Όπωσ και προθγοφμενα, απαιτείται θ ειςαγωγι τθσ τιμισ τθσ 

αβεβαιότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παραμζτρου, θ οποία ειςάγεται ςτο αμζςωσ 

παρακάτω κελί. ε περίπτωςθ που δεν δοκεί από τον χριςτθ τιμι για τθν 
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παράμετρο τθσ αβεβαιότθτασ, τότε το μοντζλο κεωρεί ωσ αβεβαιότθτα το 25% τθσ 

τιμισ του «Εκτιμϊμενου ρυκμοφ αφξθςθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ (mm/y)». Όπωσ 

φαίνεται και ςτθν Εικόνα 5, ςε περίπτωςθ που δεν δοκεί τιμι για τθν αβεβαιότθτα 

το λογιςμικό εμφανίηει ςχετικι ενθμερωτικι ειδοποίθςθ ςτο διπλανό κελί. 

 

 
Εικόνα 4. Ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του μοντζλου μαηί με δφο ενθμερωτικά 

μθνφματα που εμφανίηει το λογιςμικό ςε περίπτωςθ όπου δεν ςυμπλθρωκοφν επαρκϊσ 

τα απαραίτθτα πεδία. 

 

το κάτω τμιμα ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» περιλαμβάνει κελιά για τθν 

ειςαγωγι πλθροφοριϊν για το «θμείο ενδιαφζροντοσ». Αρχικά, ςθμειϊνεται πωσ 

το ςθμείο αυτό κα πρζπει να ανικει ςε κάποια από τισ Περιοχζσ Α, Β ι Γ. Σα όρια 

των ςυντεταγμζνων των Περιοχϊν αυτϊν, μαηί με τισ τιμζσ των ρυκμϊν 

ιηθματογζνεςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, δίνονται ςτο φφλλο εργαςίασ με 

τίτλο «Πίνακεσ περιοχϊν» και εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 6. ε περίπτωςθ που ο 

χριςτθσ ειςάγει ςυντεταγμζνεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτα όρια αυτά τότε το 

λογιςμικό δεν παράγει αποτελζςματα. Εκτόσ των ςυντεταγμζνων του ςθμείο 
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ενδιαφζροντοσ, ο χριςτθσ πρζπει να ειςάγει και το ςθμερινό υψόμετρο, ςε m, του 

ςθμείου αυτοφ. 

 
Εικόνα 5. Ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του μοντζλου μαηί με το ενθμερωτικό 

μινυμα που εμφανίηει το λογιςμικό ςε περίπτωςθ όπου δεν δοκεί τιμι για τθν 

αβεβαιότθτα του «Εκτιμϊμενου ρυκμοφ αφξθςθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ (mm/y)». 

 

ε περίπτωςθ που δεν δοκεί από τον χριςτθ τιμι για τθν παράμετρο τθσ 

αβεβαιότθτασ του υψομζτρου, τότε το μοντζλο κεωρεί ωσ αβεβαιότθτα το 10% τθσ 

τιμισ του ςθμερινοφ υψομζτρου που δίνεται ςτο αντίςτοιχο κελί. Όπωσ φαίνεται 

και ςτθν Εικόνα 7, ςε περίπτωςθ που δεν δοκεί τιμι για τθν αβεβαιότθτα το 

λογιςμικό εμφανίηει ςχετικι ενθμερωτικι ειδοποίθςθ ςτο διπλανό κελί. 
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Εικόνα 6. Ο πίνακασ ςτον οποίο δίνονται τα όρια των ςυντεταγμζνων των περιοχϊν Α, Β 

και Γ, μαηί τισ αντίςτοιχεσ, για κάκε περιοχι, τιμζσ των ρυκμϊν ιηιθματογζνεςθσ. 

 

 
Εικόνα 7. Ο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του μοντζλου μαηί με το ενθμερωτικό 

μινυμα που εμφανίηει το λογιςμικό ςε περίπτωςθ όπου δεν δοκεί τιμι για τθν 

αβεβαιότθτα του υψομζτρου του ςθμείου ενδιαφζροντοσ. 



 

10 
 

Η βαςικι οκόνθ που βλζπει ο χριςτθσ μόλισ ενεργοποιιςει το λογιςμικό 

περιλαμβάνει επίςθσ (Εικόνα 2) και τα αποτελζςματα των εκτιμιςεων του 

μοντζλου. Σα αποτελζςματα αφοροφν ςτισ προβλζψεισ των υψομζτρων ςτα οποία 

αναμζνεται να βρεκεί το ςθμείο ενδιαφζροντοσ μετά από 10 χρόνια 

(βραχυπρόκεςμθ πρόγνωςθ), μετά από 50 χρόνια (μεςοπρόκεςμθ πρόγνωςθ) και 

μετά από 100 χρόνια (μακροπρόκεςμθ πρόγνωςθ) κεωρϊντασ, κατά τα αντίςτοιχα 

χρονικά διαςτιματα, ςτακεροφσ τόςο τουσ ρυκμοφσ ιηθματογζνεςθσ όςο και τον 

ρυκμό αφξθςθσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ που δόκθκε από τον χριςτθ ςτον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΙΟΔΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».  

τθν Εικόνα 8 παρουςιάηεται μια κοντινι άποψθ τθσ περιοχισ τθσ Εικόνασ 2 που 

περιλαμβάνει τα αποτελζςματα του μοντζλου για ςθμείο ενδιαφζροντοσ που 

βρίςκεται ςτθν Περιοχι Γ. Όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα, τα αποτελζςματα δίνονται 

ωσ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ με τισ αβεβαιότθτζσ τουσ ςτον πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΚΣΙΜΗΗ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ ΣΟΤ ΗΜΕΙΟΤ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ» και γραφικά ςτο αντίςτοιχο γράφθμα, όπου οι αβεβαιότθτεσ 

αποτυπϊνονται με τισ λευκζσ μπάρεσ ςφαλμάτων. θμειϊνεται ότι ο πρϊτοσ ιςτόσ 

του γραφιματοσ αναφζρεται ςτο ςθμερινό υψόμετρο του ςθμείου ενδιαφζροντοσ. 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ ςτισ Εικόνεσ 9 και 10 παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ μεταβολισ 

του υψομζτρου για ςθμεία ενδιαφζροντοσ που εντοπίηονται ςτισ Περιοχζσ Β και Α, 

αντίςτοιχα, και βρίςκονται ςιμερα όλα ςτο ίδιο υψόμετρο. 

 

 
Εικόνα 8. Η περιοχι τθσ οκόνθσ του μοντζλου που περιζχει τα αποτελζςματα των 
εκτιμιςεων για το μελλοντικό υψόμετρο του ςθμείου ενδιαφζροντοσ που βρίςκεται ςτθν 
Περιοχι Γ. 

 



 

11 
 

 
Εικόνα 9. Η περιοχι τθσ οκόνθσ του μοντζλου που περιζχει τα αποτελζςματα των 

εκτιμιςεων για το μελλοντικό υψόμετρο του ςθμείου ενδιαφζροντοσ που βρίςκεται ςτθν 

Περιοχι Β. 

 

 
Εικόνα 10. Η περιοχι τθσ οκόνθσ του μοντζλου που περιζχει τα αποτελζςματα των 

εκτιμιςεων για το μελλοντικό υψόμετρο του ςθμείου ενδιαφζροντοσ που βρίςκεται ςτθν 

Περιοχι Α. 

 

2.2.2 Αναβαθμίςεισ – τροποποιήςεισ μοντζλου 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςε άλλο ςθμείο, το μοντζλο αυτό πρζπει να προςφζρει τθν 

δυνατότθτα εφκολθσ αναβάκμιςθσ και τροποποίθςθσ ϊςτε να μπορεί να 

προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ. Σο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό παρζχει αυτζσ 
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τισ δυνατότθτεσ κακϊσ ο χριςτθσ εφκολα μπορεί να μεταβάλλει τισ τιμζσ διαφόρων 

παραμζτρων που εμπλζκονται ςτθν λειτουργία του λογιςμικοφ.  

Αρχικά να αναφζρουμε τουσ ρυκμοφσ ιηθματογζνεςθσ των Περιοχϊν Α, Β και Γ που 

εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 6. Πθγαίνοντασ ο χριςτθσ ςτο φφλλο εργαςίασ «Πίνακεσ 

περιοχϊν» μπορεί, εφόςον το επικυμεί, να ειςάγει διαφορετικζσ τιμζσ των ρυκμϊν 

ιηθματογζνεςθσ προκειμζνου να μελετιςει εναλλακτικά ςενάρια ι να 

επικαιροποίθςει τισ τιμζσ αυτζσ με βάςθ μελλοντικά αποτελζςματα από αντίςτοιχεσ 

ζρευνεσ. Ο χριςτθσ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τισ περιοχζσ ςτισ 

οποίεσ είναι ενεργό το μοντζλο, μεταβάλλοντασ δθλαδι τα όρια των Περιοχϊν Α, Β 

και Γ. Αυτιν τθν αλλαγι μπορεί επίςθσ να τθν κάνει μζςω κατάλλθλων μεταβολϊν 

ςτο φφλλο εργαςίασ «Πίνακεσ περιοχϊν». υγκεκριμζνα μπορεί, εφόςον το 

επικυμεί, να ορίςει διαφορετικζσ περιοχζσ ειςάγοντασ τισ κατάλλθλεσ 

ςυντεταγμζνεσ ςτα κελία Α2, Α4, Β1,Β2, Α7, Α9, Β7, Β8, Α12, Α14, Β12 και Β13. Με 

τον τρόπο αυτό ικανοποιείται μια βαςικι προδιαγραφι του μοντζλου, να μπορεί 

δθλαδι να εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ περιοχζσ πζραν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ 

μελζτθσ. 

Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα μεταβολισ των ορίων βραχυπρόκεςμθσ, 

μεςοπρόκεςμθσ και μακροπρόκεςμθσ πρόβλεψθσ των μεταβολϊν του υψομζτρου 

του ςθμείου ενδιαφζροντοσ. Η τροποποίθςθ αυτι μπορεί να γίνει αλλάηοντασ ο 

χριςτθσ τισ τιμζσ των κελιϊν Β15, Β16 και Β17 του φφλλου εργαςίασ «Φόρμα 

υπολογιςμϊν». 

Σο μοντζλο είναι επίςθσ ανοιχτό ςτθν τροποποίθςθ – επζκταςθ – αναβάκμιςθ και 

των ίδιων των προγνωςτικϊν ςυναρτιςεων. θμειϊνεται ωςτόςο πωσ τζτοιου 

είδουσ μεταβολζσ κα πρζπει να υλοποιοφνται μετά από ςυςτθματικι μελζτθ ϊςτε 

να αποφεφγονται λάκθ και άςτοχεσ εκτιμιςεισ. 

 

3. Σφνοψη 

Όπωσ αναλφκθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, το παρουςιαηόμενο, ςτο 

ςυγκεκριμζνο Παραδοτζο, ψθφιακό εργαλείο – μοντζλο που αναπτφχκθκε ςτο 

πλαίςιο του Ζργου αυτοφ προςφζρει τθ δυνατότθτα εκτίμθςθσ των μεταβολϊν τθσ 

δελταϊκισ ακτογραμμισ του ποταμοφ Καλαμά μζςω τθσ βραχυπρόκεςμθσ, 

μεςοπρόκεςμθσ και μακροπρόκεςμθσ πρόγνωςθσ των μεταβολϊν των υψομζτρων 

των παράκτιων περιοχϊν. Σο μοντζλο ικανοποιεί επίςθσ τισ βαςικζσ προδιαγραφζσ 

που ετζκθςαν από τουσ ςτόχουσ του Ζργου και ςυγκεκριμζνα είναι «φιλικό» προσ 

τον χριςτθ, διακζτει ευελιξία παραγωγισ αποτελεςμάτων ανάλογα με τα 

παρεχόμενα ςτοιχεία, προςφζρει τθ δυνατότθτα εφκολθσ αναβάκμιςθσ – 

τροποποίθςθσ – επζκταςθσ και τζλοσ προςφζρει τθ δυνατότθτα εφαρμογισ του και 

ςε άλλεσ περιοχζσ εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ μελζτθσ, μζςω φυςικά 

κατάλλθλων τροποποιιςεων. 
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