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Τι είναι ρήγμα  
Ασυνέχεια στα πετρώματα του γήινου Φλοιού 

 
• Παλαιά και ΕΝΕΡΓΑ ρήγματα 

 
• Δόμηση πλησίον και επι του ρήγματος 

 
• Το έδαφος ως μέσο θεμελίωσης 

 
ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2018  



Στις φυσικές επιστήμες: 

Το 1ο βήμα είναι η παρατήρηση και η περιγραφή. 
 
Το 2ο βήμα είναι η κατανόηση και η εξήγηση. 
 

Το 3ο βήμα είναι η δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου 
ώστε να προβλεφθεί, ή καλύτερα, να εκτιμηθεί το μέλλον 
(ποσοτική εκτίμηση).  
 
 
 

Όσο αφορά τα ευαίσθητα γήινα συστήματα, 
βρισκόμαστε στα βήματα 1 έως 2, 

προσπαθώντας ακόμη να κατανοήσουμε τη διαδικασία λειτουργίας της φύσης 



• Με τον όρο ρήγμα (αγγλ. fault) ονομάζεται στη 
γεωλογία η διακοπή της συνέχειας μιας ομάδας 
στρωμάτων πετρωμάτων του στερεού φλοιού της Γης, 
η οποία συμβαίνει κατά επίπεδη επιφάνεια και σε 
μεγάλη έκταση.  

• Ετυμολογικά ο όρος παράγεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ρήγνυμι, που 

σημαίνει «ραγίζω», «σπάζω», «θραύω», «διασπώ».  (wikipedia) 
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Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας 
Ρήγμα μεταξύ μαργών και στρωμάτων λιγνίτη  



KAPARELI RUPTURE ZONE  

Date: March 4 1981          M:6.3     
Total length: 12 km  
Max.displ.: <1.20 m   
Aver.disp.:0,60 m    
(Ref.: Papazachos et al. 1982, Jackson 
et al.1982) 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΡΗΓΜΑΤΟΣ  
Καπαρέλλι -Βοιωτία  

Είναι επικίνδυνα ενεργό ρήγμα ? 
 
Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 ΝΑΙ 
 
με τα γεωλογικά δεδομενα  ΟΧΙ 



ACTIVE AND POSSIBLE ACTIVE 
 

Seismic Faults and Earthquake Ground Deformation in the Aegean broader region 
ΡΗΓΜΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 

Arkita 
fault 

People as scale 



 



AMORGOS  fault 

Μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας 
Hozoviotissa monastery on the fault  surface 
(wall) 



Sessoula Island  

ΛΕΥΚΑΔΑ 
Πόρτο Κατσίκι  
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ΡΗΓΜΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, Δυτ. Μακεδονία  



Παράδειγμα ενεργού κανονικού ρήγματος: Τύρναβος 

Caputo et al., Tectonophysics, 2004 
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ΡΗΓΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
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ΡΗΓΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 
(ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ) 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
(ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ) ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ 

ΤΕΜΑΧΟΣ 



Τι είναι μία ζώνη διάτμησης; 
• Μία ζώνη διάτμησης (shear zone) είναι μία 

ζώνη πετρωμάτων τα οποία εμφανίζονται 
πολύ περισσότερο τεκτονισμένα από τα 
περιβάλλοντά τους. 

• Η παραμόρφωσή τους μπορεί να γίνει σε όλες τις 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Ανάλογα με 
τις συνθήκες, παρατηρούνται διαφορετικές 
μορφές παραμόρφωσης σε διατμητικές ζώνες. 
 



Τύποι ζωνών διάτμησης 
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Αύξηση πάχους ζώνης διάτμησης 

Θραυσιγενής Θραυσιγενής - Πλαστική Πλαστική 

users.auth.gr/ac 



Πειραματικά 
μοντέλα 
δημιουργίας 
θραυσιγενών 
ζωνών 
διάτμησης σε 
ρήγματα 
οριζόντιας 
μετατόπισης. 
 
 
a, b, c: 
δεξιόστροφη ζώνη. 
 
d: αριστερόστροφη 
ζώνη. 

users.auth.gr/ac 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ 
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(Sibson, 1977) 

Αλλαγή συνθηκών ρήγματος με το βάθος 



ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ 

19 
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Λιθόσφαιρα: ελαστικές ιδιότητες,  
Ασθενόσφαιρα: πλαστικές ιδιότητες 
Σχιζόσφαιρα: σεισμική ολίσθηση,  

Πλαστόσφαιρα: ασεισμική ολίσθηση 

Σχιζόσφαιρα ή Σεισμογενετικό στρώμα 



• Φράγματα και 
Κλείθρα 
ρηγμάτων 
 
 
 

• Ως κλείθρα 
χαρακτηρίζονται 
ορισμένα τμήματα του 
ρήγματος (κάμψεις του 
ρήγματος, φυσικές 
εξογκώσεις, τμήματα 
μεγάλης τραχύτητας, 
κλπ.) τα οποία 
παρουσιάζουν ισχυρή 
αντίσταση στη θραύση 
τους ενώ στο υπόλοιπο 
μέρος του ρήγματος η 
διάρρηξη γίνεται 
σχετικώς εύκολα. 

     κλείθρα 

Επιφάνεια κλείθρων 

Επιφάνεια 
ρήγματος  

Επιφάνεια ρήγματος 

13:21 users.auth.gr/ac 21 



Μήκος ρήγματος: 6 km  
Τμήματα: δύο ισομεγέθη 

Κλίση 55ο 

Απόσταση τμημάτων 350m 
Επικάλυψη 600m 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΝ 



Υπολογισμός της τάσης, της παραμόρφωσης 
 και της μετατόπισης στα σημεία παρατήρησης 

Ο ανώτερος φλοιός της γης 
θεωρείται ως 

ομοιογενής, ισότροπος και 
ελαστικός  ημιχώρος 

Κατανομή της ολίσθησης  
στην επιφάνεια του ρήγματος  

Τρισδιάστατη επιφάνεια  
ρήγματος  

 

Βασικές αρχές του προγράμματος Poly3d 

Λόγος Poisson 0.25 
Μέτρο Ελαστικότητας 25000 ΜPa 



ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ και ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ, 
 Η σημασία τους στη θεμελίωση Τεχνικών Έργων 

ΡΗΓΜΑΤΑ και ΣΕΙΣΜΟΙ 



ΤΟΥΡΚΙΑ Izmit-Kocaeli 1999 



ΡΗΓΜΑ . . .  

. . . ΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΔΙΑΡΡΗΞΗ και 
ΑΝΩΔΟΜΗ 

Αναστασόπουλος 2007 

Anastasopoulos I., Gazetas G., Pavlidis S. 2006, 



Map of fault ruptions ( —— ), 1861 earthquake, Schmidt 1875. Heliki fault —— ). ( 

Aeghion Aeghion 

Heliki Helike Liquefied area 

Το πρώτο  συν-σεισμικό ρήγμα που χαρτογραφήθηκε παγκόσμια 



6th ISEMG Valkaniotis & Pavlides 

ΑΡΧΑΙΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ και ΡΗΓΜΑΤΑ σε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Delphi Archaeological Site S N 

Apollo Temple 

Main Delphi Fault scarp 
Smaller fault scarps 
and ruptures 

Βαλκανιωτης & Παυλιδης 2015, 2018 



6th ISEMG Valkaniotis & Pavlides 

ΔΕΛΦΟΙ 
Delphi Archaeological SiteStadium 

Early ’30s photograph – French Archaeological Mission 



http://eqgeogr.weebly.com/ 

Ερευνητική Ομάδα 
Γεωλογίας των Σεισμών 

Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.  

Όλα τα νέα και οι εξελίξεις σχετικά τη Γεωλογία 
των Σεισμών στην Ελλάδα βρίσκονται σε αυτόν 
τον ιστότοπο:  

Ρήγματα Ελληνικού χώρου 



The North Aegean earthquake, 2014 

Active crustal faults in the broader area 

Earthquakes from the historical and instrumental catalogue of the Seismological Station of AUTh 

GreDaSS 
http://eqgeogr.weebly.com/database-of-active-faults.html 

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ και ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ, 
 Η σημασία τους στη θεμελίωση Τεχνικών Έργων 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 



Active faults 
of 

Samothrace 
island 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και τα κυριότερα ΡΗΓΜΑΤΑ  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
Σεισμός 1893 
Μ6.8 



ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΓΜΕ 1:50.000 

12th June 2017 mainshock (Mw = 6.3) 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  
Από μικρές κλίμακες σε μεγάλες  



 

. . . . μέχρι τη θέση θεμελίωσης του έργου 

ΠΦΛ-ΑΠΘ 



 Σεισμός Mw 7.6   
Taiwan 1999 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 



Taiwan  1999 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  



Taiwan  1999 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 9.8 m  ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 

5m 

9.8 m 



Taiwan  1999 



ΤΟΥΡΚΙΑ 
Σεισμός Μ7.5  

Izmit-Kocaeli 1999 

Ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης Ανατολίας 



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ- ΑΓΚΥΡΑΣ 

ΡΗΓΜΑ με ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

    Συχνά ένας σεισμός 
ακολουθείται από πυρκαγια 

Kobe 1995 

17/08/1999 ΙΖΜΙΤ Μ=7,4 
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Κατακόρυφες συν-σεισμικές μετατοπίσεις στον 
Ελλαδικό χώρο 
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ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
(άλμα ρήγματος) 
 
 
 
• Η παλιά κατοπτρική 

επιφάνεια του σεισμικού 
ρήγματος  

  
• Διακρίνεται η νέα 

δραστηριοποίηση 
(απογύμνωση βράχου κατά 
10 cm) 

 



Σεισμικές μετατοπίσεις 
ρηγμάτων ιστορικών σεισμών  

Ρήγμα Αταλάντης 1894 Μ 7.2. 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 



 
 

KOZANI-GREVENA 1995 Eq Ms=6.6 

Western Macedonia- Northen Greece  

Ρύμνιο (δρόμος Κοζάνης-Λάρισας) 



ΣΤΙΒΟΣ 1978 

Επιφανειακή διάρρηξη  



ΑΘΗΝΑ 1999 



Ρήγμα Θριάσσιου 

Ρήγμα Φυλής 

Ρήγμα Θρακομακεδόνων 



ΓΙΑΤΙ ΟΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΣΤΟΥΣ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 



Βολος 22/9/2012 

Θεσσαλία – πεδιάδα Λάρισας  

ΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΡΗΓΜΑΤΩΝ 



Βολος 22/9/2012 



ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Σεισμός Κοζάνης – Γρεβενών 1995 



Νεοτεκτονικός Χάρτης, 1:5.000 Μουντρακης και συν. 



“Κρατήρες” άμμου (Λίμνη  Πολυφύτου) 
Σεισμός Κοζάνης – Γρεβενών 1995 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ  
Ρύμνιο (γέφυρα) 

80 cm 



Στο σχέδιο συστάσεων για σύνταξη μικροζωνικών μελετών του ΟΑΣΠ προτείνεται η παρακάτω 
ταξινόμηση των ρηγμάτων, ανάλογα με το μέγεθός τους και τη σύνδεσή τους με σεισμική 
δραστηριότητα: 
Σεισμικά (που σχετίζονται άμεσα με κάποιο σεισμό σύμφωνα με σύγχρονα ή ιστορικά δεδομένα). 
Ενεργά  (που σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους είναι ικανά να δώσουν ένα σεισμό). 
Δυνητικά ενεργά ( για τα οποία υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής ενεργοποίησης)  
Άγνωστης δραστηριότητας (για τα οποία δεν φαίνεται πιθανότητα ενεργοποίησης, λείπουν τα 
κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησής τους)  
 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ 
Λάζος, 
Χατζηπετρος, 
Παυλίδης, 
Πικριδας, 
 Μπίθαρης 
20018-19 ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ  

έκλυση Rn  



 
1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Εφημ. Κυβ. Αρ. Φυλ.723/15-7-98) ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 

  

α)Γενική Γεωλογία της ευρύτερης Περιοχής (γεωλογικοί σχηματισμοί-λιθολογική 
σύσταση, στρωματογραφία, τεκτονικές δομές, αποσάθρωση, κα),  
β)Γεωμορφολογία (ανάγλυφο, διάβρωση, ερπυσμός-κατολοσθήσεις, ανθωπογενείς 
παρεμβάσεις κα.), 
γ)Υδρογεωλογία (βάθος υδροφόρου ορίζοντα, υδροπερατότητα, ρευστοποιήσιμα 
εδάφη κα), 
δ)Αξιολόγηση Γεωτρήσεων, 
ε)Σεισμικότητα (στατιστικά-πιθανολογικά-αιτιοκρατικά σεισμολογικά στοιχεία, 
ισχυρή εδαφική σεισμική κίνηση, κα)  
στ)Τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των Γεωλογικών Σχηματισμών-Συνθήκες 
θεμελίωσης. 
 

Γκαζετας κ.α. 2002 



Map of the broader Aegean Region with the 
seismogenic faults (lines) and epicentres where 
coseismic surface ruptures are well documented  

S. Pavlides & R. Caputo, 
TECTONOPYSICS 2004 
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Earthquake Fault Ruptures of the broader Aegean Region as Quantitative Input to Seismic Hazard Assessment 
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Fig. 3: Magnitude (Ms) versus surface 
rupture length (SRL)  

Ms versus SRL 
 

  

 
Papazachos 

(1989) 
 

Wells and 
Coppersmith 

(1994) 
 

Ambraseys 
and Jackson 

(1998) 
 

Ambraseys 
and Jackson 

(1998) 

 
present 
research 

 

b 1.96 
 

1.32 
 

1.14 
 

1.04 
 

1.03 
 

a 3.6 
 

4.86 
 

5.17 
 

5.25 
 

5.33 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
Ms vs L 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ 



ΡΥΘΜΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SLIP RATE και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ 
 από τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΕΙΣΜΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
 (Παλαιοσεισμολογικά) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ  



ΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

KYOTO 
Ρήγματα μέσα σε 

πολεοδομικά 
συγκροτήματα 



Αστική γεωλογική 
χαρτογράφηση με 
γεωτρήσεις . . . . 



. . . εκσκαφές  

. . . και Παλαιοσεισμολογικές Τομές  



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1978 
40 ΧΡΟΝΙΑ  από το ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Οι παλιότεροι θυμούνται  νεότεροι μαθαίνουν 



 



Ρηξιγενής ιστός ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονικης  

1902, 6.6 
Άσσηρος 

1932, Μ 7.0 
Ιερισσός 

1978, 6.5 
Στίβος 
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1932, Μ 5.8, 6.0 και 
Σοχος 6.2 

? 



STRATONI FAULT 
Dominant features seen on the shaded relief image of a DEM, that 
simulates a low sun angle. 





Deterministic Seismic Hazard 
Assessment 

The maximum expected magnitude for the region is Mmax=7.11± 0.36.  
T=275 yrs is the mean return period for Ms≥7.0  

 
For a 30kmx10km fault (potential earthquake source) and for the earthquake (design or 

controlling earthquake) that is expected to produce the strongest level of shaking and 
producing ground motion and deformation (surface rupture close to infrastructure) in 
the framework of the Deterministic Seismic Hazard Assessment (DSHA) the results are 

as follows:  

• Ms=7.0 
• MD=2m 
• AD=1m 
• a=0.45g 



The E-W trending Kerkini – Sidirokastro fault is located in northern Greece, near the 
border with Bulgaria. It is an impressive structure dividing the northern mountainous area 
(Beles-Balassitsa 2031m) from the southern Strymon valley. Its total length is more than 
40 km, but its definitive active length is about 10 km. This fault has been active at least 
during Quaternary and especially Holocene, accommodating part of the N-S extensional 
regime of the broader region. Strymon valley is filled up with fluvioterrestrial and 
lacustrine Neogene and Quaternary sediments. 
 

Ρήγμα Μπέλες Κερκίνης –Σιδηροκάστρου  



  
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΡΗΓΜΑΤΩΝ (Fault Segmentation) 

Σύνδεση τμημάτων ρηγμάτων  



Resor et al.,(Stanford University) 2004 5th ISEMG 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1995 Μ6.6. 



Liquefaction 
 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Thessaloniki 1978  

Ms = 6.5 
 
 

Kozani – Grevena 1995  
Ms = 6.6 

Sketch of liquefaction, 1861, Schmidt 



ADAPAZARI – TURKEY 1999 



ROCK FALLS 

ΛΕΥΚΑΔΑ 2013 
Αγ. Νικήτας 



West Lefkada coast, Katsiki (Goat) steep 
slope (fault) 



Καταπτώσεις Βράχων Rock falls 

2m 

3m 



• ΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 
ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΜΙΑ ΘΕΣΗ. 

• ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  

• «Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής κατασκευής ενός έργου 
οδοποιίας προσεγγίζονται σταδιακά και η πλήρης διερεύνησή τους είναι καθοριστικής 
σημασίας, τόσο για τον βέλτιστο τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό του, όσο και για την άρτια 
μελέτη, την ασφαλή και οικονομική κατασκευή και την περαιτέρω λειτουργία και 
συντήρησή του». ΟΜΟΕ 2007 

 



       Ρήγματα Ελληνικού χώρου  

TAP route 
the investigated region along the pipeline. 
 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 



Cross 
sections 

in 
Albania 

International 
Symposium on the 
Geology of Tethys  

85 



• The instrumentally recorded seismicity of the region (radius 30km) in the period from 1910 to 
24/08/2009 (Earthquake data repository of Aristotle University of Thessaloniki, 
http://geophysics.geo.auth.gr/ss/station_index_en.html). Historical earthquakes covering the period 
of 550BC - 2010 from Papazachos & Papazachou (2003), (b) focal mechanisms as shown in Kiratzi 
and Louvari (2003) for the investigated region are related to thrust nodal planes that define a NE-SW 
compression, (c) thrusts mapped by Papazachos et al. (2001) in the broader region showing the 
prevalent of compression regime. 
 

The subdivision of the 
fold-and-thrust belt of the 
Hellenic orogen (modified 
after IGRS & IFP 1966). 
Red square indicates the 
study area. Red dashed 
line with triangles shows 
the Ionian thrust over the 
Paxos (or Pre-Apulian) 
zone. 

 
IGP- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ  



ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ και η ΔΟΜΗ του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ 

Επιλεκτική βιβλιογραφία 
• A New Passive Tomography of the Aigion Area (Gulf of Corinth, 
• Greece) from the 2002 Data Set. Pure appl. geophys. 163 (2006) 431–453 
• S. GAUTIER,2 D. LATORRE,3 J. VIRIEUX,1 A. DESCHAMPS,1 C. SKARPELOS,4 A. SOTIRIOU,4 
• A. SERPETSIDAKI,4 and A. TSELENTIS 
• Doutsos & Poulimenos 1992 JSG 
• Active faulting within the offshore western Gulf of Corinth, Greece: Implicationsfor models of continental rift 

deformation  Geology 2005;33;241-244 
• L.C. McNeill, C.J. Cotterill, T.J. Henstock, J.M. Bull, A. Stefatos, R.E.Ll. Collier, G. Papatheoderou, G. Ferentinos 

and S.E. Hicks 
 
 

http://www.gefyra.gr 



• Δορυφορική φωτογραφία 
LANDSAT της Κεντρικής Ελλάδας 
και βυθομετρία του Κορινθιακού 
Κόλπου, όπως χαρτογραφήθηκε 
από τους ερευνητές του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών  (http://www.hcmr.gr/gr/in
dexel.php) 

• Επικαιροποιημένη βάση ρηγμάτων 2017 
• Β. Κορινθιακού -Στερεάς Ελλάδας ως 

Boxes για άμεση χρήση στην εκτίμηση 
Σεισμικής Επικινδυνότητας 
(Βαλκανιώτης & Παυλίδης) 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
Seismogenic zonation map 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
Preliminary 
seismogenic 
zonation map 



 Τα ρήγματα 
  
Seismic Hazard Harmonization in Europe  2013-15 
http://www.share-eu.org/  Eurocode 8 (EC8) application 

SHARE covers the whole European territory, including Turkey 

http://www.share-eu.org/node/6
http://www.share-eu.org/node/6
http://www.share-eu.org/
http://www.share-eu.org/
http://www.share-eu.org/


“  5.1.2   Γειτνίαση  Ενεργών  Σεισμοτεκτονικών  Ρηγμάτων 
[3] Σε περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι δόμησης στην 
άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς 
ενεργά, η δόμηση επιτρέπεται μόνον ύστερα από ειδική σεισμική – 
γεωλογική – γεωτεχνική – στατική μελέτη.  Στην μελέτη αυτή θα 
διερευνώνται οι επιπτώσεις της γειτνίασης του ρήγματος και θα 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.  Η 
σεισμική δράση σχεδιασμού στην άμεση γειτονία τέτοιων ρηγμάτων θα 
λαμβάνεται αυξημένη τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με την οριζόμενη στο 
Κεφάλαιο 2.  ”  (ΕΑΚ – 2000). 
 

Kozani – Grevena (W. Macedonia)
1995  Ms = 6.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ 
με επιστημονική (γεωλογική) και Τεχνική εγκυρότητα και πληρότητα 

καθώς και νομική και τεχνικοοινομική ισχύ  



Ελληνικός ορισμός ενεργών ρηγμάτων  
• Ως ενεργό ρήγμα (Capable or Active Fault) ορίζεται το ρήγμα με επιφανειακή 

έκφραση ή στο εσωτερικό του φλοιού (τυφλό ρήγμα), που παρουσιάζει ενδείξεις 
κίνησης, προσδιορισμένες με μορφοτεκτονικά, γεωλογικά, σεισμολογικά, γεωφυσικά, 
παλαιοσεισμολογικά και γεωδαιτικά κριτήρια, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατοντάδων ή χιλιάδων ετών, κυρίως στο Ολόκαινο (11.000 χρόνια), μετατόπιση που 
κυμαίνεται από 0.1-0.5 m ανά σεισμικό γεγονός και με ένα μέσο ρυθμό ολίσθησης 
τουλάχιστον λίγων mm/yr ή είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο γνωστό ενεργό ρήγμα 
(κλάδος ή segment) ή συνδέεται με δύο και περισσότερα σεισμικά συμβάντα 
καταγραμμένα με σεισμογράφους μεγέθους 2 και μεγαλύτερους (μικροσεισμικότητα), 
καθιστώντας το μια πιθανή πηγή σεισμικής απειλής στις κατασκευές, που είναι 
κτισμένες ή πρόκειται να κατασκευαστούν κατά μήκος του.   

  
• τρεις (3) κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ενεργότητας τους και του βαθμού επικινδυνότητάς τους:  

– Ολοκαινικά ενεργά ρήγματα (με σαφή γεωμορφολογική έκφραση και παλαιοσεισμολογικά δεδομένα, 
με δραστηριότητα και επιφανειακή μετατόπιση στα τελευταία 11.000 χρόνια) 

– Υστεροτεταρτογενή ενεργά ρήγματα (με δραστηριότητα από το τέλος της Εέμιας μεσοπαγετώδους 
περιόδου, δηλ. στα τελευταία 126.000 χρόνια), και 

– Πλειο-Τεταρτογενή ενεργά ρήγματα (με γεωμορφολογικά και παλαιοσεισμολογικά δεδομένα, και 
δραστηριότητα κατά τις περιόδους Πλειοκαίνου και Τεταρτογενούς γενικά, μετά την οριστική 
διαμόρφωση του γεωδυναμικού συστήματος σύγκρουσης των λιθοσφαιρών πλακών στο χώρο του 
Αιγαίου) 

 



Δόμηση στα ρήγματα   

Απόσταση από ενεργό ρήγμα: 
 Η απόσταση ασφαλείας από αποδεδειγμένο 

ενεργό ρήγμα είναι ένα ανοιχτό θέμα 
παγκοσμίως και απασχολεί συνεχώς και την 
ελληνική επιστημονική κοινότητα και τον 
τεχνικό κόσμο της χώρας όταν σχεδιάζονται 
μεγάλα τεχνικά έργα (προδιαγραφές, 
μικροζωνικές).  

Σε αντισεισμικούς κανονισμούς ορισμένων χωρών ορίζεται μια ζώνη πλάτους 50 
μέτρων εκατέρωθεν του ίχνους ενός ενεργού ρήγματος που πρέπει να αφήνεται 
κενή σε περίπτωση συνήθων κατασκευών. Η ζώνη αυτή αυξάνεται σε 100 ή 300 
μέτρα ανάλογα με την κατηγορία της κατασκευής. Oι οικοδομές που τοποθετούνται 
σε απόσταση δόμησης μεταξύ 50 και 100 μέτρων πρέπει να υπολογιστούν για μια 
ενισχυμένη σεισμική κίνηση, ενώ για κατασκευές μέσα στη ζώνη των 100 έως 300 
μέτρων και σε μια απόσταση X από το ίχνος του ενεργού ρήγματος, πρέπει να 
υπολογιστεί ένας συντελεστής ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης σύμφωνα με τον 
τύπο:  

β(X)=2-[(X-100)/200] 

Ζώνη επιρροής ενεργού ρήγματος στην Νέα Ζηλανδία σε 
κλίμακα 1:10.000. Με σκούρο κόκκινο χρώμα εμφανίζεται η 
ζώνη παραμορφώσεων εξαιτίας του ρήγματος και με 
ανοιχτό κόκκινο η ζώνη επιρροής με απόσταση 20 μέτρων 
εκατέρωθεν (Planning for the Development of Land on or 
close to Active Faults, Νέα Ζηλανδία, 2003) 



Σύμφωνα με την Επιτροπή  Πυρηνικής Ενέργειας (Seismic and Geologic 
Sitting Criteria for Nuclear Power Plants USA-NRC, CFR 100, Appendix  
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/part100-appa.html 

 η ελάχιστη απόσταση ενεργού ρήγματος από τη θέση του τεχνικού 
έργου σε σχέση με το μήκος του ρήγματος (minimum lengths), ώστε να 
θεωρείται ασφαλής (establishing Safe Shutdown Earthquake) δίνεται 
παρακάτω σε μίλια mi: (1mi=1.609344km) : 

Απόσταση θέσης έργου (mi) Min. Μήκος ρήγματος, Fault length 
(mi) 

0-20 (0-32 km) 1 (1.6 km) 

20-50 (32-80.5 
km) 

5 (~8 km) 

50-100 (80-161 
km) 

10 (~16 km) 

100-150 (161-241 
km) 

20 (~32 km) 

150-200 (241-322 
km) 

40 (~65 km) 

 Απόσταση τεχνικού έργου από ενεργό ρήγμα 



Δόμηση πάνω σε ρήγματα 
Η καλύτερη λύση κατασκευής οποιασδήποτε ανωδομής είναι η αποφυγή 

δόμησης πάνω στα ρήγματα. Όταν όμως αυτό είναι ανέφικτο  για πολλούς 
πρακτικούς λόγους προχωράει ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου με ειδικές 
προδιαγραφές. Οι κατασκευές που πλήττονται περισσότερο από την θεμελίωση πάνω 
σε ρήγματα είναι εκτός από τις κτηριακές, οι γέφυρες, δρόμοι (σιδηροδρομικοί και 
οδικοί άξονες), φράγματα, σήραγγες, ΧΥΤΑ, τέλματα λυμάτων κ.α. Στις περιπτώσεις 
που δεν μπορεί να αποφευχθεί η δόμηση πάνω σε ρήγματα έχει αναπτυχθεί  
τεχνογνωσία για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των αστοχιών. Τα προβλήματα 
αυτά ανάλογα με την περίπτωση και την σπουδαιότητα της κατασκευής λύνονται είτε με 
εξειδικευμένη θεμελίωση, είτε με εξυγίανση του εδάφους. 

Τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι Μηχανικοί στις περιπτώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν: 

1) τη διαφοροποίηση της γεωλογικής δομής και τη μεταβολή των 
γεωτεχνικών συνθηκών εκατέρωθεν του ρήγματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
διαφορική καθίζηση στην κατασκευή.  

2) τη διαφοροποίηση των υδρογεωλογικών συνθηκών, ανυψώνοντας ή 
ταπεινώνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα εκατέρωθεν των τεμαχών, και 

3) τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σεισμική διέγερση, από τη 
μετατόπιση (οριζόντια και κατακόρυφη) που προκαλείται στο ίχνος του ρήγματος, 
όπως και από την αυξημένη εδαφική επιτάχυνση, λόγω της μηδενικής απόστασης 
από την σεισμική εστία. 



Δόμηση πάνω σε ρήγματα 
Η διάδοση της διάρρηξης των ρηγμάτων στην επιφάνεια με εκτίμηση: α) της διαδρομής 

διάρρηξης και ανάδυσής της στην επιφάνεια όπως και β) του προφίλ των μετατοπίσεων στην 

επιφάνεια του εδάφους (Αναστασόπουλος Ι., 2007, Bransby F., 2008). Οι μεθοδολογίες 
στοχεύουν στην Αλληλεπίδραση Διάρρηξης – Εδάφους – Θεμελίου – Ανωδομής (ΑΔΕΘΑ)  

Οι δυνατές άκαμπτες κατασκευές μπορούν να αντέξουν (Gazetas et al., 2007) σε 
σεισμική καταπόνηση. Οι σήραγγες και οι υπόγειες κατασκευές εμφανίζουν καλύτερη 
συμπεριφορά στα ενεργά ρήγματα σύμφωνα με τους Ulusay R. et al., 2002. Ενώ 
σύμφωνα με τους Anastasopoulos I. et al., 2007 και ύστερα από ανάλυση με πεπερασμένα 
στοιχεία έδειξε ότι οι σήραγγες εμφανίζονται περισσότερο ασφαλείς όταν αποτελούνται από 
περισσότερα τμήματα μικρότερου μήκους (δαχτυλίδια – segments) και όταν αυτά 
συνδέονται με βαριά ελαστικά μέρη στεγανοποίησης. 

Anastasopoulos I., Gazetas G., Pavlidis S.,    2006 



Στην Υπουργική Απόφαση 723/15-7-1998 για μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για οικοδόμηση οικισμών, βιομηχανικών 
περιοχών, ζωνών τουριστικής ανάπτυξης κ.ά. προβλέπονται μεταξύ πολλών άλλων γεωλογικών εργασιών και σεισμοτεκτονικές 

μελέτες. 
Τέλος, υποχρεωτική θα είναι στο εξής, ιδιαίτερα μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Αττική (7-9-1999), η σύνταξη 

μελετών καταλληλότητας και γενικά γεωλογικών και μικροζωνικών μελετών που να διασφαλίζουν το δομημένο περιβάλλον από 
φυσικούς κινδύνους (σεισμούς, πλημμύρες κλπ.) και θα προστατεύουν τις κατασκευές σε μια χώρα σεισμογενή, όπως είναι η Ελλάδα. 

Βασικά στοιχεία αυτών των μελετών αποτελούν οι νεοτεκτονικές, σεισμοτεκτονικές, μορφοτεκτονικές, στρωματογραφικές και 
εδαφομηχανικές μελέτες. 

Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – (ΟΜΟΕ, Road Design Guidelines Manual) 

• «Όταν διαπιστώνεται άμεση γειτνίαση ενός οικισμού ή τεχνικού έργου με 
ενεργό ρήγμα (γεγονός που αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την 
σεισμική επικινδυνότητα) απαιτείται λεπτομερέστερη μελέτη του 
συγκεκριμένου ρήγματος. Αυτή περιλαμβάνει την αναζήτηση ιστορικών 
στοιχείων για τη δραστηριότητά του σε παλαιότερους σεισμούς καθώς και επί 
τόπου εργασίες με την εξόρυξη ερευνητικών τάφρων εγκάρσιων στη ζώνη του 
ρήγματος, με τη βοήθεια των οποίων, παρατηρώντας τις διαδοχικές 
μετακινήσεις χαρακτηριστικών γεωλογικών οριζόντων, παίρνουμε στοιχεία 
για την ιστορία της κινηματικής του (Παλαιοσειμολογία). Ενδιαφέροντα 
στοιχεία για το ρυθμό ολίσθησης του ρήγματος δίνει επίσης και η 
πραγματοποίηση γεωδαιτικών μετρήσεων η οποία όμως απαιτεί μακροχρόνια 
παρακολούθηση» (ΟΜΟΕ 2007). 

• Ειδικότερα στο Τεύχος 11: Γεωλογικές - Γεωτεχνικές Έρευνες 
και Μελέτες (http://e-archimedes.gr/faq/item/3389-) 
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ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2018  
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Σπύρος Παυλίδης  

 
 



ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 
EARTHQUAKE GEOLOGY 

• Στην ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας 
(http://eqgeogr.weebly.com/) αναρτώνται 
συνεχώς δεδομένα, χάρτες και φωτογραφίες 
μας από τη συνεχιζόμενη μελέτη μας για τους 
σεισμούς της Ιταλίας, Νέας Ζηλανδίας Μ7.8, ο 
οποίος είναι ένας από τους ισχυρότερους 
σεισμούς των τελευταίων χρόνων με 
εντονότατες και εντυπωσιακές εδαφικές 
παραμορφώσεις (ρήγματα, διαρρήξεις, 2.000 
κατολισθήσεις! (βλ. χάρτη μας), 
ρευστοποιήσεις εδαφών κ.α.). 



  ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
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Fig. 4: Magnitude (Ms) versus maximum 
vertical displacement (MVD).  
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