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 Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών για την εκτέλεση έρευνας και 
εκπαίδευση στις εφαρμογές της τεχνικής γεωφυσικής στην επίλυση προβλημάτων 
Γεωτεχνικής μηχανικής αλλά στην αξιολόγηση των επιφανειακών δομών της Γης 
στις περιοχές λειτουργίας των σεισμολογικών σταθμών του Εθνικού Δικτύου.  
 

 Η Δράση αναπτύσσεται σε δύο κλίμακες:  
 α) Εργαστηριακή και β) γεωφυσικής Δομής.  

 
 Σε εργαστηριακή κλίμακα εστιάζει στον προσδιορισμό των μηχανικών και 

φυσικών παραμέτρων των γεωυλικών (πχ της αντοχής και παραμορφωσιμότητας 
των πετρωμάτων σε συνθήκες φόρτισης και εκτίμησης της ποιότητας του βράχου 
και των εδαφικών σχηματισμών, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες) 

 Σε προσέγγιση γεωφυσικής Δομής αναπτύσσεται υποδομή και υπηρεσίες που 
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων με κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η προτεινόμενη δράση έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στοχευμένη εφαρμογή 
γεωφυσικών διασκοπήσεων και γεωτεχνικών μοντέλων σε μικρότερη κλίμακα η 
οποία μπορεί να εντοπίσει και εκτιμήσει περιοχές που είναι πιθανό να εμφανίζουν 
γεωτεχνικές αστοχίες αποτελώντας έτσι εργαλείο για τον καθορισμό της 
καταλληλότητας δόμησης  σε μικρότερη κλίμακα στο αστικό ή περιαστικό 
περιβαλλον. 
 

 Η δράση εστιάζει στην διασκόπηση της επιφανειακής και βαθύτερης δομής για τον 
εντοπισμό ασυνεχειών , προσδιορισμό γεωφυσικών παραμέτρων με το βάθος βάθος, 
προσδιορισμό της αντοχή, φυσικών ιδιοτήτων και παραμορφωσιμότητας των 
πετρωμάτων σε συνθήκες φόρτισης και εκτίμησης της ποιότητας του βράχου και των 
εδαφικών σχηματισμών στο έδαφους. Θα γίνει εκτίμηση της ποιότητας των 
πετρωμάτων και των εδαφών για θεμελιώσεις, 3Δ/2Δ αποτύπωση του υπεδάφους με  
χρήση καινοτόμων γεωφυσικών μεθοδολογιών. Τέλος, θα προσδιοριστούν 
συγκεκριμένες δράσεις που θα. πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να γίνει η 
ομογενοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων των σεισμολογικών δικτύων 



Τα παραδοτέα της Δράσης είναι: 
• 2.5.1 Ανάπτυξη και Επέκταση Εργαστηριακής 

Υποδομής για την αξιολόγηση γεωυλικών και 
εφαρμογές στη Γεωφυσική & Σεισμολογία 

• 2.5.2  Καινοτόμες Τεχνικές και μεθοδολογίες 
Γεωφυσικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής στο 
Αστικό περιβάλλον 

• 2.5.3  Εφαρμογές Τεχνικής Γεωφυσικής στην 
αξιολόγηση Σεισμολογικών Σταθμών 



• Εστιάζει στον προσδιορισμό των μηχανικών και 
φυσικών παραμέτρων των γεωυλικών (πχ  της αντοχής 
και παραμορφωσιμότητας των πετρωμάτων σε 
συνθήκες φόρτισης και εκτίμησης της ποιότητας του 
βράχου και των εδαφικών σχηματισμών, ηλεκτρικές 
και μηχανικές ιδιότητες) 

• Περίοδος: Μ1 – M36 

• Τεχνική Έκθεση: «Ανάπτυξη και Επέκταση Εργαστηριακής 
Υποδομής για την Αξιολόγηση Γεωυλικών και Εφαρμογές στη 
Γεωφυσική & Σεισμολογία» 

2.5.1 Ανάπτυξη και Επέκταση Εργαστηριακής Υποδομής για την αξιολόγηση 
γεωυλικών και εφαρμογές στη Γεωφυσική & Σεισμολογία 



• Εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων γεωφυσικών τεχνικών με 
εφαρμογές σε γεωτεχνικά προβλήματα του αστικού χωρου. 
Εμφαση δίνεται σε:  

• α) εφαρμογές μικροθορύβου στην εδαφική και δομική 
σεισμική απόκριση,  

• β) γεωφυσικές (ηλεκτρικές, σεισμικές, GPR) μέθοδοι 
στην αξιολόγηση εδαφικών ρωγμώσεων, καρστικών 
δομών, κ.λπ.,  

• γ) ανάπτυξη υπηρεσίας 3D/2D τομογραφικών μοντέλων 
S ταχύτητας επιφανειακών σχηματισμών με τη χρήση 
δικτύων μικροθορύβου. 

• Περίοδος: Μ1 – Μ36 
• Τεχνική Έκθεση:  
«Καινοτόμες Τεχνικές και μεθοδολογίες Γεωφυσικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Αστικό Περιβάλλον» 

 

2.5.2  Καινοτόμες Τεχνικές και μεθοδολογίες Γεωφυσικής 
και Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Αστικό περιβάλλον 



2.5.3  Εφαρμογές Τεχνικής Γεωφυσικής στην 
αξιολόγηση Σεισμολογικών Σταθμών 

 
• Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων με τις οποίες θα 

εκτιμηθεί η γεωλογική και γεωτεχνική δομή του 
υπεδάφους σε σεισμολογικούς σταθμούς με σκοπό 
τον καθορισμό και διόρθωση της τοπικής 
επίδρασης του εδάφους στις αναγραφές. 
 

• Περίοδος: Μ7 – M36 
 

• Τεχνική Έκθεση 
 
«Εφαρμογές Τεχνικής Γεωφυσικής στην Αξιολόγηση 
Σεισμολογικών Σταθμών» 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

• Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συμμετέχει στα Παραδοτέα 2.5.2 και 2.5.3.  
 

• Θα αναπτύξει στο πλαίσιο του 2.5.2 μια πλήρη γεωφυσική υποδομή κατάλληλη για τη διερεύνηση 
καρστικών δομών σε εδάφη θεμελίωσης μεγάλων και σημαντικών τεχνικών έργων. Ο εξοπλισμός 
του ινστιτούτου θα συμπληρωθεί με τα κατάλληλα όργανα και θα αναπτυχθεί λογισμικό που θα 
συνδυάζει περισσότερες από μια τεχνικές.  
 

• Ειδικότερα, με στόχο τη συνδυαστική χρήση και αντιστροφή δρομοχρονικών δεδομένων από GPR 
και σεισμικές έρευνες crosshole, θα αναπτυχθεί λογισμικό που θα επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό 
και περιγραφή καρστικών στόχων.  
 

• Στις δοκιμές θα ληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα τόσο σε περιβάλλον υψηλού όσο και 
ήπιου θορύβου. Θα αναπτυχθεί τέλος περιβάλλον συνδυαστικής τρισδιάστατης απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθότερη ερμηνεία των γεωφυσικών αποτελεσμάτων. 
Τέλος θα γίνει εφαρμογή άλλων τεχνικών όπως η ηλεκτρική τομογραφία μεταξύ γεωτρήσεων ώστε 
να γίνει αξιολόγηση της υποδομής. 
 

• Στο 2.5.3 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο θα εφαρμόσει σειρά γεωσεισμικών μεθόδων (MASW, passive 
MASW) με τις οποίες θα εκτιμηθεί η ταχύτητα των εγκαρσίων κυμάτων στα πρώτα 30 μέτρα του 
υπεδάφους (Vs30) σε θέσεις σταθμών δικτύου επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου. Η μελέτη της ταχύτητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση της επίδρασης 
των τοπικών συνθηκών και κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση της εδαφικής κίνησης. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Τομέας Γεωφυσικής ΑΠΘ 

 
• Ο Τομέας Γεωφυσικής ΑΠΘ συμμετέχει στα Παραδοτέα 2.5.2 και 2.5.3. 
•   
• Θα αναπτύξει στο πλαίσιο του 2.5.2 καινοτόμες γεωφυσικές μεθοδολογίες για τη μελέτη 

εδαφικών ρωγμώσεων με την δημιουργία πακέτου υπηρεσιών εφαρμοσμένης γεωφυσικής με 
αντικείμενο τον εντοπισμό σε τοπική κλίμακα περιοχών υποψήφιων για την εμφάνιση 
ρωγμώσεων καθώς και τη χρήση των γεωφυσικών μοντέλων ώστε να επιτευχθεί μια πιο 
αξιόπιστη γεωτεχνική προσομοίωσή των ρωγμώσεων. Σε ύστερη φάση το γεωφυσικό μοντέλο 
μπορεί να μετατραπεί με την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού σε λιθολογικό, γεωτεχνικό μοντέλο 
για την αυτοματοποιημένη παραγωγή της βασικής δομής της γεωτεχνικής προσομοίωσης.  
 

• Η δεύτερη δράση του Τομέα Γεωφυσικής ΑΠΘ στο Παραδοτέο 2.5.2, αφορά την Ανάπτυξη 
υπηρεσίας 3D/2D τομογραφικών μοντέλων S ταχύτητας επιφανειακών σχηματισμών με τη 
χρήση δικτύων μικροθορύβου». Η μέθοδος της τομογραφίας εδαφικού θορύβου του υπεδάφους 
με τη χρήση ειδικών δικτύων σεισμομέτρων (Ambient noise array tomography) αποτελεί ένα 
πρόσφατα αναγνωρισμένο και υποσχόμενο εργαλείο για τη μελέτη της 2D/3D γεωφυσικής 
δομής των επιφανειακών στρωμάτων του υπεδάφους. Είναι μία παθητική μέθοδος γεωφυσικής 
διασκόπησης, η οποία παρέχει χαμηλό κόστος εφαρμογής, ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθρώπινο 
δυναμικό, εύκολη εφαρμογή σε αστικά περιβάλλοντα, παρέχοντας γεωφυσικές πληροφορίες σε 
σχετικά μεγάλο βάθος, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού δεν απαιτείται η χρήση 
τεχνητών πηγών. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
ΙΤΣΑΚ 

• Το ΙΤΣΑΚ συμμετέχει στο Παραδοτέο 2.5.2.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο 2.5.2 θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
και βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας του εδαφικού θορύβου. 
Η χρήση εδαφικού θορύβου διαδραματίζει όλο και 
μεγαλύτερο ρόλο στον προσδιορισμό δυναμικών 
χαρακτηριστικών των επιφανειακών γεωλογικών 
στρωμάτων (θεμελιώδης ιδιοπερίοδος, ταχύτητα εγκαρσίων 
κυμάτων, βάθος υποβάθρου κ.τ.λ.).  

• Ωστόσο, η άνευ προδιαγραφών επι τόπου εκτέλεση 
πειραμάτων μέτρησης εδαφικού θορύβου από ομάδες 
γεωπιστημόνων ή/και μηχανικών μπορεί να οδηγήσει σε μη 
ρεαλιστικά αποτελέσματα με σοβαρά επακόλουθα στην 
εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε μία θέση. Για το λόγο 
αυτόν κρίνεται απολύτως αναγκαία η εκπόνηση μελέτης 
προδιαγραφών και συστάσεων εφαρμογής των σχετικών 
μεθόδων. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Tομέας Γεωφυσικής ΕΚΠΑ 

• O Tομέας Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ συμμετέχει στο 
Παραδοτέο 2.5.3.  

• Πιο συγκεκριμένα, το Παραδοτέο αφορά στην 
εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων με τις οποίες θα 
εκτιμηθεί η γεωλογική και γεωτεχνική δομή του 
υπεδάφους κάτω από τους σεισμολογικούς 
σταθμούς του ΕΚΠΑ με σκοπό τον καθορισμό και 
διόρθωση της τοπικής επίδρασης του εδάφους στις 
αναγραφές σεισμομέτρων και επιταχυνσιομέτρων. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας ,  

ΤΕΙ  Κρήτης  

• Το  Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κρήτης 
θα συμμετέχει στα Παραδοτέα 2.5.1. 2.5.2 και 2.5.3.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο 2.5.1 θα αναβαθμίσει την Δομή μελέτης γεωυλικών 
• στην οποία έχει την δυνατότητα να μελετά ακουστικές εκπομπές με δίκτυο 

αισθητήρων σε συνδυασμό με ηλεκτρικές παραμέτρους και παρουσία ρευστών 
με την επίδραση ομοαξονικής φόρτισης. 
 

• Στο 2.5.2 θα συμβάλλει με την εφαρμογή τεχνικών γεωφυσικής και μικροθορύβου 
σε αστικά συγκροτήματα της Κρήτης για τον καθορισμό των ιδιοτήτων 
επιφανειακής αλλά και βαθύτερης δομής σε επιλεγμένες περιοχές του Νοτίου 
Αιγαίου.  
 

• Στην δράση 2.5.3 θα εφαρμόσει επιλεγμένες γεωφυσικές μεθόδους και μεθόδους 
εδαφικού θορύβου με στόχο να εκτιμηθεί η γεωλογική και γεωτεχνική δομή του 
υπεδάφους κάτω από 

• τους σεισμολογικούς σταθμούς του με σκοπό τον καθορισμό και διόρθωση της 
τοπικής επίδρασης του εδάφους στις αναγραφές σεισμομέτρων. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα Εργαστήριο 
Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

• Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Παν. Πατρών, 
συμμετέχει στο Παραδοτέο 2.5.3.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Παραδοτέου θα 
εφαρμόσει γεωφυσικές μεθόδους (π.χ. σεισμικές, 
εδαφικού θορύβου) με τις οποίες θα εκτιμηθεί η 
γεωλογική και γεωτεχνική δομή του υπεδάφους κάτω 
από επιλεγμένους σταθμούς του δικτύου του, με 
σκοπό τον καθορισμό και διόρθωση της τοπικής 
επίδρασης του εδάφους στις αναγραφές 
σεισμομέτρων και επιταχυνσιομέτρων 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Τομέα Γεωτεχνικής, ΕΜΠ. 

• Ο Τομέας Γεωτεχνικής, Ερευνητική Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας-Βραχομηχανικής 
του ΕΜΠ, θα συμμετέχει στο Παραδοτέο 2.5.1  
 

• Θα συμβάλλει στη δημιουργία βάσης εργαστηριακών δεδομένων ταχυτήτων 
διάδοσης κυμάτων σε πετρώματα του Ελληνικού χώρου καθώς και της εφαρμογής 
της ακουστικής εκπομπής για την καταγραφή της ρωγμάτωσης χαρακτηριστικών 
πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει με τη συγκέντρωση 
και αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων από εργαστηριακές μετρήσεις της 
ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων σε καταλλήλως διαμορφωμένα βραχώδη 
δείγματα πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου. Το προϊόν θα είναι μια σχεσιακή βάση 
δεδομένων στην οποία θα έχουν καταγραφεί όλα τα δεδομένα από προηγούμενες 
έρευνες (ΚΕΔΕ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί φορείς).  
 

• Επίσης, θα επιτευχθεί η καταγραφή της ρωγμάτωσης  χαρακτηριστικών πετρωμάτων 
του Ελληνικού χώρου (γρανίτης, μάρμαρο, ασβεστόλιθος, ψαμμίτης) σε θλιπτική 
φόρτιση με χρήση της ακουστικής εκπομπής για τον προσδιορισμό του μηχανισμού 
μικρο-ρωγμάτωσης του αρχικώς άρρηκτου πετρώματος με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση της εκκίνησης και διάδοσης ρωγμάτωσης κατά τη γένεση των σεισμών 
στο βραχώδες υπόβαθρο 



Σας Ευχαριστώ……. 

Πράξης «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (MIS 5002697) που εντάσσεται 
στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
•   
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