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The Thessaloniki 2018 Earthquake - Special Session 
Commemoration of the Thessaloniki 1978 Earthquake, 

Challenges and achievements –  
40 Years of a Fragmentary Process 



Εργαστήριο Εδαφοδυναµικής και Γεωτεχνικής 
Σεισµικής Μηχανικής 
http://sdgee.civil.auth.gr/  

20ετής εµπειρία σε θέµατα  

 σεισµικής τρωτότητας και διακινδύνευσης 

•  Eθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα  

•  Εκπόνηση µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών 

•  Δηµοσίευση πλήθους επιστηµονικών εργασιών 

•  Διοργάνωση επιστηµονικών συναντήσεων 

•  Εφηρµοσµένες µελέτες στην Ελάδα και το εξωτερικό 
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Σχετικά Ερευνητικά Προγράµµατα 

3	

Harmonized approach to stress tests for critical infrastructures 
against natural hazards www.strest-eu.org  

Systemic seismic vulnerability and risk analysis for buildings, lifeline 
networks and infrastructures safety gain www.syner-g.eu 

Seismic monitoring and vulnerability framework for civil protection 
www.sibyl-project.eu 

Development of a global methodology for the vulnerability 
assessment and risk management of lifelines, infrastructures and 
critical facilities. Application to the metropolitan area of Thessaloniki 

Seismic hazard harmonization in Europe www.share-eu.org 

Strategies and tools for real time earthquake risk reduction 
www.reaktproject.eu 
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Δηµοσιεύσεις 
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Σεισµική διακινδύνευση 

Σπουδαιότητα 
Ιεράρχηση 

Διαχείριση   
Σεισµικού Κινδύνου 

Διακινδύνευση   
ζηµιές, απώλειες, 

θανατοι, τραυµατίες,  
οικονοµικες απώλειες 

Κτίρια, Δίκτυα Κοινής 
Ωφέλειας, Υποδοµές, 

Πληθυσµός, Δραστηριότητες 

Έδαφος 

Σεισµική 
Επικινδυνότητα  

Τρωτότητα 
Έκθεση σε 
σεισµικό 
κίνδυνο 
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SHARE 2013 

http://www.efehr.org/en/home/ 

Θεσσαλονίκη: 
PGA=0.26g 

Σεισµική επικινδυνότητα, Tm=475 χρόνια 



Γεωτεχνικός χάρτης κεντρικής περιοχής 
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Λεπτοµερής γεωτεχνική χαρτογράφηση 

Anastasiadis  et al. (2001) 
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Γεωτεχνική χαρτογράφηση 

Τεχνητές 
Επιχωµατώσεις 

Χαλαρές Αµµοϊλύες 
Εδάφη µε 
Οργανικά 

Κύριοι εδαφικοί σχηµατισµοί 
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Γεωτεχνική χαρτογράφηση 

Περιοχή µελέτης  
SHARE 2013 
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Σεισµική απόκριση 

0.3 sec                         0.6 sec                          1.0 sec                         2.0sec   

Κατανοµή µέσων φασµατικών τιµών επιτάχυνσης στην επιφάνεια  

Sa (g) – Tm=500 χρόνια 

[g] 
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Σεισµική απόκριση 

100 χρόνια 500 χρόνια 1000 χρόνια 

Κατανοµή µέσων κορυφαίων τιµών µόνιµων καθιζήσεων 
λόγω ρευστοποίησης - συνίζησης Δv (cm) 

[cm] 



!  Δίκτυο φυσικού αερίου 

!  Δίκτυο ηλεκτρικης  ενέργειας 

!  Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

!  Δίκτυο ιατρικής περίθαλψης 

!  Στρατηγικά και Δηµόσια κτίρια 

!  Κτιριακό απόθεµα της πόλης 
Κτίρια κατοικιών, καταστηµάτων 
και γραφείων  

!  Δίκτυα µεταφορών (οδικό, 
σιδηροδροµικό, λιµάνι, 
αεροδρόµιο, µετρό) 

!  Δίκτυο ύδρευσης 

!  Δίκτυο αποχέτευσης  

!  Δίκτυο πυρόσβεσης 

Στοιχεία υπό σεισµικό κίνδυνο 

Σεισµική διακινδύνευση 
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Σεισµική διακινδύνευση 
Λογισµικό SYNER-G 
www.syner-g.eu   

Σεισµική 
επικινδυνότητα/ 

Παράµετροι σεισµικής 
έντασης 

Βάσεις 
δεδοµένων 

(δίκτυα, 
κτίρια κτλ) 

Σχέσεις 
τρωτότητας 

Εκτίµηση βλαβών/ 
απωλειών 

Διαχείριση 
σεισµικού 
κινδύνου 

Ανάλυση 
συστήµατος 



Σενάριο: Μ=6.0, R=12km (Δ-ΒΔ) 
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Σεισµική διακινδύνευση κτιριακού ιστού 

Σοβαρές βλάβες 

Μικρές βλάβες 



Σενάριο: Μ=6.5, R=22km (A-ΒA) 
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Σεισµική διακινδύνευση κτιριακού ιστού 

Σοβαρές βλάβες 

Μικρές βλάβες 
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Σεισµική διακινδύνευση κτιριακού ιστού 
Σενάριο: Τm= 475 χρόνια (βασικό σενάριο αντισεισµικού κανονισµού) 

Αριθµός κτιρίων: 26.000  
Κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος 

Πράσινα Κίτρινα Κόκκινα 
30 % 66 % 4 % 

SHARE 2013 



Σενάριο 475 ετών 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΟΔΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 
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Argyroudis et al. (2015) 

Σεισµική διακινδύνευση οδικού δικτύου 
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Argyroudis et al. (2015) 

Συσχέτιση αποκλεισµού οδών µε συνδετικότητα δικτύου 

Τµήµατα οδών: 
Τσιµισκή, Μητροπόλεως, 
Λ. Νίκης, Εγνατίας, 
Κασσανδρου 
Οδοί στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη 
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Σεισµική διακινδύνευση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

Απώλεια 
συνδετικότητας: 
43% 

Λειτουργικότητα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
για ένα συγκεκριµένο γεγονός 

M=6.6, R=10km 
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Σεισµική διακινδύνευση δικτύου ύδρευσης 

Λειτουργικότητα δικτύου ύδρευσης για ένα συγκεκριµένο γεγονός 

M=6.6, R=10km 

Απώλεια 
συνδετικότητας: 
4.3% 



ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Σενάριο 475 ετών 



ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Σενάριο 475 ετών 



Αλληλεπιδράσεις µεταξύ δικτύων και υποδοµών 
Εφαρµογή στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης 

Λειτουργικότητα στοιχείων για ένα συγκεκριµένο γεγονός 

Απώλεια λειτουργικότητας  
74% TCoH 
40% TCaH 
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Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 
Ανθρώπινες απώλειες – 
Σενάριο: Μ=6.5, R=22km (A-ΒA) 



26	

Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 
Άστεγοι – 
Σενάριο: Μ=6.5, R=22km (A-ΒA) 

Εξαρτώνται από:  
- πυκνότητα κατοίκων/δόµησης 
- άµεσες βλάβες σε κτίρια 
(καταλληλότητα κατασκευής) 
- απώλειες σε δίκτυα κοινής 
ωφέλειας (ύδρευση, ηλ. ενέργεια)  
(µη κατοικήσιµα κτίρια) 



ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Σενάριο 475 ετών 



•  Ανάγκες στέγασης, συνυπολογίζοντας βλάβες σε κτίρια & δίκτυα και 
κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια 

•  Προσβασιµότητα σε νοσοκοµεία και ανοιχτούς χώρους, 
συνυπολογίζοντας βλάβες στο οδικό δίκτυο  

•  Ιεράρχηση σπουδαιότητας 

•  Συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και εκτίµησης της 
τρωτότητας και των ζηµιών σε πραγµατικό χρόνο 
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Διαχείριση διακινδύνευσης 
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Διαχείριση διακινδύνευσης 
Μέσοι χρόνοι πρόσβασης σε νοσοκοµεία 

seconds 

Βλάβες σε οδούς,  
γέφυρες, 
αποκλεισµός οδών 
λόγω καταρρεύσεων 
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Ertugay et al. (2016) 

Διαχείριση διακινδύνευσης 
Προσβασιµότητα σε νοσοκοµεία 

Μικρή 

Μεγάλη 
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Διαχείριση διακινδύνευσης 
Προσβασιµότητα σε ανοιχτούς χώρους συγκέντρωσης 

Μικρή 

Μεγάλη 



Οικονομικό	Κόστος	
Βασικό σενάριο αντισεισµικού κανονισµού: Τ=500 χρόνια 



Δήμος	Θεσσαλονίκης:	Κόστος	για	το	βασικό	σενάριο	
των	500	χρόνων	μέσης	περιόδου	επανάληψης		

Βασικό σενάριο αντισεισµικού κανονισµού: Τ=500 χρόνια 

"  Συνολικός πληθυσµός Δήµου Θεσσαλονίκης  380.000 κάτοικοι 

"  Συνολικός αριθµός κτιρίων κατοικιών Ο/Σ: 26.000 

" Πλήρης κατάρρευση: 5% των «κόκκινων» κτιρίων 

	Κόστος		αποκατάστασης	ζημιών	και	
ανακατασκευής	κτιρίων	κατοικίας	

3.4 – 4.8 δις €  

" Κόστος επανακατασκευής ανά m2: 1000 €  



"  Συνολικός πληθυσµός Δήµου Θεσσαλονίκης  380.000 κάτοικοι 

"  Συνολικός αριθµός κτιρίων κατοικιών Ο/Σ: 26.000 

" Πλήρης κατάρρευση: 5% των «κόκκινων» κτιρίων 

	Συνολικό	κόστος	αποκατάστασης	ζημιών	
και	ανακατασκευής	κτιρίων	κατοικίας,	
δημοσίων	κτιρίων,	μνημείων,	δικτύων	

κοινής	ωφέλειας	και	υποδομών	
(Εκτίμηση) 

6.0 – 8.0 δις €  

" Κόστος επανακατασκευής ανά m2: 1000 €  

Δήμος	Θεσσαλονίκης:	Κόστος	
Βασικό	σενάριο	αντισεισμικού	κανονισμού:	Τ=500	χρόνια	



"  Συνολικός πληθυσµός ΠΣ Θεσσαλονίκης  900.000 κάτοικοι 

"  Συνολικός αριθµός κτιρίων: 70.000 (εκτίµηση) 

" Πλήρης κατάρρευση: 5% των «κόκκινων» κτιρίων 

" Κόστος επανακατασκευής ανά m2: 1000 €  

	Συνολικό	κόστος	αποκατάστασης	ζημιών	
και	ανακατασκευής	κτιρίων	κατοικίας,	
δημοσίων	κτιρίων,	μνημείων,	δικτύων	

κοινής	ωφέλειας	και	υποδομών	
(Εκτίμηση)	

12.0 – 16.0 δις €  

Πολεοδομικό	Συγκρότημα	Θεσσαλονίκης:	Κόστος	
Βασικό	σενάριο	αντισεισμικού	κανονισμού:	Τm=500	χρόνια	



	Συνολικό	κόστος	συμπεριλαμβανομένων	
και	των	οικονομικών	απωλειών	

(Εκτίμηση)	

18.0 - 20.0 δις €  

Πολεοδομικό	Συγκρότημα	Θεσσαλονίκης	
Συνολικό	Κόστος	

Βασικό	σενάριο	αντισεισμικού	κανονισμού:	Τm=500	έτη	
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Διαχείριση διακινδύνευσης 

Data Center – SDGEE  

Instrumented AHEPA 
Hospital Building 

13 instruments at different floors 
1 instrument at the neighboring building to act as communication bridge 
2 instruments at the Polytechnical School Building as nodes  

Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης σεισµού – ΑΧΕΠΑ 
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Διαχείριση διακινδύνευσης 
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης σεισµού – ΑΧΕΠΑ 
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Επίλογος 

•  Θεσσαλονίκη: Μία από τις πλέον µελετηµένες πόλεις στον κόσµο. 

•  Η Θεσσαλονίκη και οι υποδοµές της δεν είναι άτρωτες !! 

•  Οι αναµενόµενες ζηµιές και απώλειες δεν θα είναι ασήµαντες ακόµη 

και για την επανάληψη σεισµού ανάλογου του 1978. 

•  Με τις υπάρχουσες µελέτες έχει εκτιµηθεί η ένταση και η χωρική 

κατανοµή των ζηµιών και πάσης φύσεως απωλειών, όπως επίσης 

και τα βασικά στοιχεία κόστους των άµεσων υλικών ζηµιών.  

•  Συστηµατική αξιοποίηση των υπαρχουσών µελετών από τους 

Δήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος την Πολιτεία και όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς 
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Επίλογος 

•  Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, διαδραστικού εργαλείου για τη διαχείριση της 

σεισµικής διακινδύνευσης µε εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη. 

•  Βασικό υλικό υποστήριξης στη χάραξη στρατηγικών και λήψη αποφάσεων 

για τη µείωση της σεισµικής διακινδύνευσης του κτιριακού ιστού, των 

κρίσιµων υποδοµών και των δικτύων κοινής ωφέλειας µε κατάλληλα 

στοχευµένες και κοστολογηµένες δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 

το σεισµικό συµβάν 

•  Απαραίτητο για την οργάνωση, κοστολόγηση και ιεράρχηση των δράσεων 

αποκατάστασης των βλαβών µετά το σεισµό 

•  Το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ κρίνεται ανεπαρκές και απαρχαιωµένο  


