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Ο όρος αστική γεωλογία εμφανίστηκε περίπου το 1920 
στην Γερμανία για την δημιουργία εδαφολογικών χαρτών 
κάποιων πόλεων. Πρώτη φορά όμως επίσημα τον 
συναντάμε το 1973 στο master plan της Καλιφόρνιας. 
Παρόμοιες δημοσιεύσεις υπάρχουν και στην Ιαπωνία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ανάπτυξη μιας πόλης συνεπάγεται με ανάπλαση του 
περιβάλλοντα χώρου της, για την ποιοτικότερη και 
χρηστικότερη διαβίωση των κατοίκων της.  

 Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν θέματα 
σχετικά: 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΛΟΓΩ  ΔΟΜΗΣΗΣ 

 με την κατασκευή δρόμων,  
 την διευθέτηση και εκτροπή ρεμάτων και χειμάρρων,  
 την ομαλοποίηση απότομων πρανών,  
 την διαφοροποίηση της ακτογραμμής.  

 
 Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο λόγω της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων μέσα στον αστικό 

ιστό όπως υπόγειο σιδηρόδρομο ΜΕΤΡΟ, αποχετευτικούς αγωγούς ΚΑΑ, Περιφερειακή Οδό κ.α. 



Για την αρχική μελέτη του μορφοαναγλύφου, σε 
αστική περιοχή, χαρτογραφείται και αναλύεται το 
υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσής 
του.  
 
 
Παράλληλα σχεδιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
ακτογραμμής  όπου αποτυπώνονται και οι εκβολές 
των ρεμάτων (Δέλτα).    
Στην ανάπτυξη των υδάτινων ροών, σημαντικό ρόλο 
παίζει η γεωλογία της περιοχής, αλλά και η 
τεκτονική της.    
 
Για την μελέτη του υπεδάφους αναλύονται στοιχεία 
από:  

Εκσκαφές,  
Γεωτρήσεις, 
Γεωφυσικές διασκοπήσεις 

~1900 ~1960 Today 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 



1939 

  

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Για την αποτύπωση της αρχικής μορφολογίας χρησιμοποιούνται: 

Παλιοί τοπογραφικοί χάρτες (1:5.000 & 1:50.000), 
Ιστορικοί χάρτες, παλιές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες,  
Αρχαιολογικά και βιβλιογραφικά δεδομένα.  

Η σύνθεση όλων αυτών, δίνει το 
αρχικό μορφοανάγλυφο πριν 
την έντονη δόμηση ακόμη και 
την εξέλιξή του μέσα σε αυτή. 

1890 

Ζερβοπούλου, Παυλίδης, 2005  



Γεωλογία Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις (~1.300) 

ΙΓΜΕ 
ΚΕΔΕ 
Αρχείο ΙΤΣΑΚ 
ΔΕΗ 
Α.Π.Θ. 
Μετρό Θεσσαλονίκης 
Αρχαιολογικοί χώροι 
Κτήρια Δημόσια – Ιδιωτικά 
Δημόσια έργα 
Ιδιωτικές εταιρίες 

Υδρογεωτρήσεις 

ΙΓΜΕ 
Α.Π.Θ. 
Δήμους 
Ιδιώτες 



Γεωλογία Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης 

 

Τεχνητές  - Ιστορικές Αποθέσεις – 
Ανθρωπογενείς – Αρχαιολογικές 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 

    Τεφρή άργιλος με οργανικά & όστρακα 

    Παράκτιες άμμοι 

    Ποταμοχειμάρια ιζήματα 

    Λιμναία ιζήματα 

Νεογενείς αποθέσεις 

    Ψαμμιτομαργαϊκή ενότητα/σειρά 

    Ενότητα/σειρά Ερυθρών αργίλων 

Γνευσιακό βραχώδες υπόβαθρο 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η απουσία οργανωμένης δημόσιας βάσης δεδομένων 
των γεωλογικών τομών των γεωτρήσεων εμφανίζει 
περιοχές χωρίς στοιχεία αλλά και δεδομένα που δεν 
μπορούν να γεωαναφερθούν. 



Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  
ΙΓΜΕ, 1998  



1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΣΤΡΩΜΑ  

SPT: Ν=5-50 άρνηση 

Το αρχαιολογικό ή ιστορικό ή 
ανθρωπογενές στρώμα περιλαμβάνει:  
ανθρωπογενείς αποθέσεις με οικοδομικά 
στοιχεία αρχαία ή νεότερα σε άμμους, 
αργίλους, χαλίκια και τεμάχη με την 
παρουσία  υπολειμμάτων καύσης (στρώμα 
πυρκαγιάς του 1917), κονιαμάτων, 
αρχαίων αντικειμένων και οργανικών 
υλικών.  
Στο στρώμα αυτό εντοπίζονται κενά που 
προέρχονται από αρχαίες σήραγγες 
(ιστορικό κέντρο), πηγάδια, δίκτυα ΟΚΩ ή 
διαφορετικών εποχών δομήσεις. 
Το πάχος του ποικίλει από 2m έως και 
15m στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  www.ametro.gr  

www.ametro.gr  



2. ΜΑΥΡΗ ΑΡΓΙΛΟΣ 

A 

B 

SPT: Ν=0-1  
Εκτείνεται παράλληλα στην 
ακτογραμμή και 
περιλαμβάνει:  
Πολύ μαλακή, οργανική 
άργιλο με άμμο και υλικά 
όπως θαλάσσια όστρακα 
και οστά. Έχει πολύ 
χαμηλές γεωτεχνικές 
παραμέτρους .  

Πλατεία Αριστοτέλους 

Ζερβοπούλου, Παυλίδης, 2016  

Ζερβοπούλου, Παυλίδης, 2016  

Το πάχος της ποικίλει και φτάνει 
μέχρι και τα 20m στην Νέα 
Παραλία.  



3. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΜΜΟΙ 

Εκτείνεται επιφανειακά κατά μήκος της ακτογραμμής (Ν. Κρήνη) 
σε περιοχές που δεν έχουν γίνει δομικές παρεμβάσεις:  
Πρόκειται για χαλαρή άμμο με χαλίκια.  



4. ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

4.1 Ποταμοχειμάρια ιζήματα 

Εμφανίζεται κυρίως στην δυτική πλευρά της πόλης. 
Πρόκειται για χειμαρικές αποθέσεις των ρεμάτων 
Συκεών και του Δενδροποτάμου.  
Περιλαμβάνει:  
Χαλαρές έως πυκνές αργιλώδεις άμμους έως 
συνεκτικές και στιφρές αμμώδεις αργίλους σε 
εναλλαγές και φακούς. Περιέχουν χαλίκια και 
κροκάλες έως μεγάλα φερτά τεμάχη. 
Εμφανίζουν μεγάλη διαπερατότητα και δίνουν 
μεγάλες παροχές. 

SPT: Ν=12-50 άρνηση  



4. ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

4.2 Λιμνοθαλάσσιες ή πλημμυρικές αποθέσεις 

Εμφανίζεται κυρίως στην ανατολική πλευρά της 
πόλης στην περιοχή Μαρτίου. Πρόκειται για 
λιμνοθαλάσσιες ή πλημμυρικές  και δελταϊκές 
αποθέσεις των ρεμάτων Κυβερνείου, Τούμπας και 
Αλλατίνη. Σε αντίθεση με τις ποταμοχειμάριες 
αποθέσεις εδώ κυριαρχεί η ιλύς και η άργιλος 
Περιλαμβάνει: 
Χαλαρές ιλυώδεις άμμους έως μαλακές αμμώδεις 
αργίλους σε εναλλαγές και φακούς. Περιέχουν 
χαλίκια ή και κροκάλες ανάλογα την περιοχή. 
Εμφανίζουν μεγάλη διαπερατότητα και δίνουν 
μεγάλες παροχές. 

SPT: Ν=4 - 40 



5. ΨΑΜΜΙΤΟΜΑΡΓΑΪΚΗ ΣΕΙΡΑ 

32m 

Εκτείνεται σε μεγάλη περιοχή μέσα στην πόλη ενώ επιφανειακά 
εμφανίζεται στην περιοχή της Κρήνης. Αντιπροσωπεύει ένα 
περιβάλλον απόθεσης αβαθές υφάλμυρο λιμνοθαλάσσιο. 
Περιλαμβάνει: 
εναλλαγές συνεκτικών ανοιχτόχρωμων άμμων έως ψαμμιτών οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται ως ημιβραχώδη πετρώματα και πολύ 
στιφρών ασβεστιτικών αργίλων, ιλύων – μαργών.  
Εμφανίζει πολύ καλές γεωτεχνικές παραμέτρους. 
Εμφανίζουν χαμηλή διαπερατότητα και δίνουν μικρές παροχές. 

SPT: Ν=20-50 άρνηση 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  www.ert.gr 

Περιοχή Φοίνικα Θεσσαλονίκη 



6. ΣΕΙΡΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ 

Εμφανίζεται κυρίως περιφερειακά της πόλης επιφανειακά 
ενώ αποτελεί τον σχηματισμό που βρίσκεται σε επαφή με το 
βραχώδες υπόβαθρο. Πρόκειται για χερσαίες αποθέσεις, 
Περιλαμβάνει: 
Στιφρές έως σκληρές αμμώδεις αργίλους έως πολύ πυκνές 
χαλικώδεις άμμους σε φακούς. Από γεωτεχνικές πλευράς 
πρόκειται για σχηματισμό με χαρακτηριστικά ημίβραχου. 
Εμφανίζουν χαμηλή γενικά διαπερατότητα, ενώ υπάρχουν 
περιοχές με έντονο αρτεσιανισμό (Πολυτεχνείο – Λέσχη - 
ΣΑΑΣ). Δίνουν μικρές παροχές. 

SPT: Ν= άρνηση 

Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης 

Εκσκαφή θεμελίωσης κτηρίου Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ ΝΑΤΜ -  Σταθμός Συντριβάνι 



7. ΠΡΑΣΙΝΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - ΓΝΕΥΣΙΟΙ 

Ηλικίας: Μεσοζωικό - 
Τριαδικό  

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

40 Εκκλησιές 

Αγ. Δημήτριος 

Λατομείο – Ευαγγελίστρια ~1900 



ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΡΗΓΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

F-Th Θέρμης, F-An Ανθεμούντα, F-PP Πυλαίας– Πανοράματος, F-As Ασβεστοχωρίου,  
F-E Ευκαρπίας, F-NAn Βόρειου Ανθεμούντα, F-K Καλοχωρίου, F-Ka Καλαμαριάς,  

F-GNSP Γερακαρούς–Νοκιμιδηνού–Στίβου-Περιστερώνα 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  



ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ  ΡΗΓΜΑΤΟΣ 
Προσανατολισμός στο ενεργό πεδίο τάσεων της περιοχής. 
Για την Θεσσαλονίκη: Α-Δ 

Έντονο μορφοανάγλυφο, απότομες κλιτύες. 

Μορφοτεκτονικοί δείκτες,  Ασυμμετρία υδρογραφικού 
δικτύου – μετατόπιση κλάδων υδρογραφικού δικτύου. 

Επηρεασμός πρόσφατων τεταρτογενών αποθέσεων, 
αποτελεί όριο σχηματισμών διαφορετικών ηλικιών 

Παρουσία πηγών κατά μήκος του ή η παρουσία 
γεωθερμικού πεδίου 

Φαινόμενα ασεισμικής ολίσθησης κατά μήκος του 

Μικροσεισμικότητα – Σύνδεση με μεγάλο  ιστορικό σεισμό 

1890  

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  



ΡΗΓΜΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

Ν. Ρύσιο 

Γαλαρινός 

Κανονικό ρήγμα 
Διεύθυνση Α-Δ & Κλίση προς βορρά 
Συνολικό Μήκος : 32km (17+15+?) 
Σεισμός:  Βασιλικά 1677  Μ=6.2 

Αγία Τριάδα, 1969 



Παλαιοσεισμολογική Τομή  

4cm 

16cm 

>3m 

ΡΗΓΜΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

S 

N 

N 

S 



ΡΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



ΡΗΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αλπικά μη ενεργά ρήγματα 
Κανονικά παράλληλα μεταπτωτικά ρήγματα 
Διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ & Κλίση προς νοτιοδυτικά 
Παράλληλο Ρήγμα Εγνατίας 
Επαφή βραχώδους υποβάθρου με τις νεογενείς 
ερυθρές αργίλους 



Anastasiadis et al 2001  

38m 

ΡΗΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

Zervopoulou, Pavlides, 2016  
Αποστολίδης  Π. 2002 



ΡΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΑΣΠ, Μουντράκης et al., 1996 



ΡΗΓΜΑΤΑ  ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ – ΡΗΓΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Κανονικά παράλληλα μεταπτωτικά ρήγματα 
Διεύθυνση Α-Δ 
Ακολουθούν κλάδους ρεμάτων 
Επαφή νεογενών ιζημάτων με πρόσφατες 
αποθέσεις 

ΡΗΓΜΑΤΑ 
Ενεργά 
Πιθανά ενεργά  
Ανενεργά 

Το Ρήγμα Πυλαίας – Πανοράματος αναφέρεται ως πιθανό 
ενεργό ρήγμα ήδη από το 1997 (Μουντράκης, Τρανός) αλλά 
λόγω έλλειψης στοιχείων τότε, το ίχνος του ρήγματος έφθανε 
μέχρι τα όρια της αστικής περιοχής, στην περιοχή της Πυλαίας.  



ΡΗΓΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Είναι κανονικό ρήγμα με γενική διεύθυνση Α-Δ προς Βορρά. 
Χωρίζεται, λόγω μεταβολής των γεωλογικών συνθηκών κατά 
μήκος του, σε 4 τμήματα με μήκος 3km περίπου το καθένα.  

Αποτελεί το σημαντικότερο ρήγμα που διασχίζει το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.  

Εκτείνεται παράλληλα στο Ελαιόρεμα βόρεια 
του Πανοράματος, που αποτελεί τμήμα του 
Μεγάλου Ρέματος της Θεσσαλονίκης ενώ η 
προέκταση του ρήγματος μέσα στην πόλη 
ακολουθεί κλάδο του ρέματος Αλλατίνη.  

1. βρίσκεται μέσα στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο.  
2. κατά μήκος του Πανοράματος εμφανίζεται στο όριο των Μειοκαινικών Ερυθρών Αργίλων με το 

μεταμορφωμένο υπόβαθρο.  
3. διασχίζει τα Μειοκαινικά ιζήματα των Ερυθρών Αργίλων νότια της Πυλαίας προς την πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  
4. αποτελεί την προέκτασή του ρήγματος μέσα στην πόλη και εντοπίστηκε από τις γεωτρήσεις του 

Μετρό Θεσσαλονίκης στο όριο τεταρτογενών αποθέσεων και της νεογενούς ψαμμιτομαργαϊκής 
σειράς, με κατακόρυφη μετατόπιση μεγαλύτερη των 40m. 

Tranos et al. 2003 



ΡΗΓΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 
Προσανατολισμός Α-Δ 
Έντονο μορφοανάγλυφο 
Ασυμμετρία υδρογραφικού δικτύου δύο λεκανών 
Όριο σχηματισμών διαφορετικών ηλικιών 
Μικροσεισμικότητα 



Paradeisopoulou et al, 2004)  

ΡΗΓΜΑΤΑ  ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ – ΡΗΓΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  



Radiocarbon ± 2.500 YBP 

Radiocarbon ± 1.750 YBP 

Παλαιοσεισμικό γεγονός πριν από ~2.500 χρόνια  

ΡΗΓΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Είναι κανονικό ρήγμα με διεύθυνση 
Α-Δ (ενεργό πεδίο τάσεων) και κλίση 
προς Βορρά.  
Το συνολικό του μήκος είναι  
πιθανόν γύρω στα 2,5km. 

Σε παλαιοσεισμικό γεγονός πριν από 
2.500 χρόνια έδωσε κατακόρυφη 
μετατόπιση 1,5 μέτρο (Χατζηπέτρος 
2005). 
Είναι υπό διερεύνηση. 

Α. Χατζηπέτρος 



ΡΗΓΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    -  ΡΗΓΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 
Προσανατολισμός στο Πλειοκαινικό πεδίο 
τάσεων ΒΔ-ΝΑ 
Έντονο μορφοανάγλυφο 
Ασυμμετρία υδρογραφικού δικτύου  
Μικροσεισμικότητα 
Ασεισμική Ολίσθηση (Svigkas N. et al., 2017) 

Είναι κανονικό ρήγμα με γενική διεύθυνση ΒΔ-
ΝΑ και κλίση προς Βορρά. Το συνολικό του 
μήκος είναι 10km με πιθανή προέκταση προς 
τα δυτικά (τμήμα 3) για άλλα 7km. 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  



ΡΗΓΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  - ΡΗΓΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 
Προσανατολισμός Α-Δ 
Έντονο μορφοανάγλυφο 
Επηρεασμός υδρογραφικού 
δικτύου 

Β Ν 

1 2 

Είναι κανονικό ρήγμα με διεύθυνση 
Α-Δ έως ΒΑ-ΝΔ (τμήμα 2) και κλίση 
προς Βορρά.  
Έχει συνολικό μήκος 4km. 

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

ΙΓΜΕ 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 



Γεωτεχνικά προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε περιοχές στην Θεσσαλονίκη ανάλογα με το 
έδαφος θεμελίωσης:  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Βόλβη – 1978 (Συρίδης) 
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Η πιθανή ρευστοποίηση σε περιοχές με ιλύ 

και λεπτόκοκκη άμμο (παραθαλάσσια και στην 

περιοχή Μαρτίου) αλλά και στις παράκτιες 

περιοχές που βρίσκονται στην μαύρη άργιλο. 

Καθιζήσεις σε κτήρια 

που εδράζονται στο 

χαλαρό ή και ετερογενές 

υπόβαθρο όπως είναι οι 

ανθρωπογενείς επιχώσεις 

(αρχαιολογικό στρώμα) 

κυρίως στο κέντρο της 

πόλης. 



Διαφορικές καθιζήσεις στο ρήγμα 

Πυλαίας – Πανοράματος ή στο ρήγμα 

Ανθεμούντα, 

Ή μετακινήσεις κατά την διάρκεια 

σεισμού. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ρήγμα Edgecumbe – N. Ζηλανδία 1987 Μετατόπιση 2m 

N. Ζηλανδία 1979 Ασεισμική ολίσθηση Περαία - 2005 

Μονή Βλατάδων 

Γεωτεχνικά προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε περιοχές στην Θεσσαλονίκη ανάλογα με το 
έδαφος θεμελίωσης:  

Στο βραχώδες 

υπόβαθρο 

παρουσιάζονται 

φαινόμενα αστοχίας 

ευστάθειας πρανών 

(αποσαθρωμένο 

βραχώδες υπόβαθρο) 

όπως στην περιοχή της 

Άνω Πόλης. 



ΜΕΤΡΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Διδ. Διατριβή Ζερβοπούλου, 2010  

www.ametro.gr 



ΡΗΓΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ  &  ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΤΡΙΚΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Αρχικός σχεδιασμός σταθμού Μετακίνηση σταθμού 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ  &  ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΤΡΙΚΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΡΟ 

www.ametro.gr 

ΣΓΕ – AIS 2007 

Pitilakis et al. 2014 



ΡΗΓΜΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 
Περαία 

Zervopoulou et al., 2007  



ΡΗΓΜΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ - Περαία 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για την περαιτέρω μελέτη της γεωλογίας του 
αστικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη μία 
οργανωμένη εθνική βάση δεδομένων των 
υπόγειων εργασιών που γίνονται στην πόλη (από 
εκσκαφές έως ερευνητικές γεωτρήσεις και 
υδρογεωτρήσεις).   

 Η οργανωμένη βάση που θα περιλαμβάνει 
καταγραφή, συλλογή και ομαδοποίηση στοιχείων  
όπως τομές γεωτρήσεων και εργαστηριακά 
αποτελέσματα εδαφικών δειγμάτων θα 
μπορούσε να δώσει μία σαφή και λεπτομερή 
εικόνα του υποβάθρου θεμελίωσης των 
κατασκευών.  

 Παρόμοιες βάσεις δεδομένων ήδη λειτουργούν 
σε χώρες Αγγλία, Τσεχία, Γερμανία, ΗΠΑ κ.α.  

 

Sub-Urban COST 



Παράλληλα τα σημαντικότερα και ενεργά 
ρήγματα της πόλης θα πρέπει να μελετηθούν σε 
βάθος έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία για το 
μέγεθος σεισμού που μπορούν να δώσουν, την 
μέγιστη μετατόπιση αλλά την περίοδο 
ενεργοποίησής τους.   

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διάνοιξη 
παλαιοσεισμολογικών τομών αλλά και ένα 
πρόγραμμα ενόργανης παρακολούθησης των 
ασεισμικών ολισθήσεων (εγκατάσταση 
κλισιομέτρων και τοπογραφικού δικτύου). 

Εγκατάσταση του creep meter στην Taiwan το 1998 και πίνακας 
των μετρήσεών του. Καταγράφηκε μέχρι και ο μεγάλος σεισμός 
μεγέθους Μw=6.6 που έγινε το 2004 (J.-C. Lee et al., 2005). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Zervopoulou et al., 2007  



Ακολούθως θα μπορούσαν να οριοθετηθούν ζώνες ειδικής δόμησης ή μη δόμησης σε 
κάποιες περιπτώσεις, εκατέρωθεν των ενεργών ρηγμάτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Νέα Ζηλανδία, 2003 

Ζώνη αποφυγής δόμησης από την Νέα Ζηλανδία (Planning for 
the Development of Land on or close to Active Faults, 2003). 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Email: annezervo@gmail.com 
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Zervopoulou 
http://eqgeogr.weebly.com/anna-zervopoulou.html 
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