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Το παραδοτέο 1.2.2 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 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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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Στο Παραδοτέο 1.2.2 «Έκθεση Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης των Ειδικών 
Δικτύων του Ελλαδικού Χώρου» περιγράφεται το αποτέλεσμα των δράσεων και 
ενεργειών που περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και των 
αποφάσεων που ελήφθησαν στην 1η συνάντηση  (Π1.2.1) και στη 2η συνάντηση των 
εταίρων της Δράσης που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου 2018 και 
στις 3 Μαΐου 2018, αντίστοιχα. 
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ABSTRACT 
The Deliverable 1.2.2 «Report on the present state of the specific-purpose 
accelerometric networks in Greece» describes the set of actions that are included in 
the technical description of the project and the decisions taken in the 1st meeting 
(Deliverable 1.2.1) and 2nd meeting of the action’s partners, which took place in 
Thessaloniki, on the 17th of January 2018 and on the 3rd May 2018, respectively. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος του Παραδοτέου 1.2.2 «Έκθεση Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης 
των Ειδικών Δικτύων του Ελλαδικού Χώρου» είναι η πλήρης καταγραφή και περιγραφή 
των ειδικών δικτύων επιταχυνσιογράφων του ελλαδικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα το 
παραδοτέο περιλαμβάνει πίνακες και χάρτες με τη χωρική κατανομή των ειδικών 
δικτύων, τη διάρκεια λειτουργίας τους, τη περιγραφή του εξοπλισμού τους (αριθμός 
και τύπος αισθητήρων, καταγραφικών μονάδων, κλπ), του τρόπου 
μετάδοσης/αποθήκευσης των δεδομένων τους, της ύπαρξης ή μη προϋποθέσεων για 
τη διάθεση των δεδομένων τους. Επίσης καταγράφονται οι ανάγκες και προτείνονται 
ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δικτύων και της 
βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας των δεδομένων τους. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 η σύνταξη ενός ενιαίου πρότυπου απογραφικού δελτίου 

 η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για οχτώ (8) ειδικά δίκτυα 
επιταχυνσιογράφων  

 Πρόταση ενεργειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
ειδικών δικτύων και της βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας των 
δεδομένων τους 

Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν οι φορείς: 

3Α – ΙΤΣΑΚ (ΟΑΣΠ) με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για 6 από τα δίκτυα 
που απογράφηκαν στο πλαίσιο του HELPOS καθώς και με τη σύνθεση της παρούσας 
τελικής έκθεσης  

2Β – SDGEE (ΑΠΘ) με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για 3 από τα δίκτυα 
που απογράφηκαν στο πλαίσιο του HELPOS 

1Α – ΓΕΙΝ (ΕΑΑ) με την παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφοριών που αφορούν 
τεχνικές εγκατάστασης για αξιόπιστη λειτουργία σε ιδιαίτερες συνθήκες και τεχνικές 
μετάδοσης των δεδομένων.  

2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Η σύνταξη του ενιαίου πρότυπου απογραφικού δελτίου βασίσθηκε στις παρακάτω 
αρχές: 

 να είναι τυποποιημένο και να καλύπτει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τόσο 
των ειδικών δικτύων ελευθέρου πεδίου και εντός γεωτρήσεων όσο και αυτών 
σε κατασκευές – τεχνικά έργα – κρίσιμες υποδομές, αν είναι δυνατόν κατά τα 
πρότυπα του EPOS 

 να είναι κωδικοποιημένο, να περιέχει τις βασικές πληροφορίες περιγραφής του 
κάθε οργάνου και δικτύου, για παράδειγμα τον τύπο και τον αριθμό οργάνων, 
τη γεωγραφική θέση, τη διάταξη του δικτύου, το χρόνο έναρξης λειτουργίας, 
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τον χειριστή καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αρχειοθέτησή του 

Μετά την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων της δράσης, 
υιοθετήθηκε το ενιαίο πρότυπο απογραφικό δελτίο που δίνεται στο Παράρτημα Α. Το 
ενιαίο πρότυπο απογραφικό δελτίο αποτελείται από 2 πίνακες. Στο πρώτο πίνακα 
δίνονται γενικά πληροφοριακά στοιχεία του δικτύου το οποίο απογράφεται καθώς 
επίσης και οι σταθμοί από το οποίο αποτελείται. Για κάθε έναν από τους σταθμούς 
που αποτελείται το δίκτυο συμπληρώνεται ο δεύτερος πίνακας του απογραφικού 
δελτίου εξασφαλίζοντας τόσο την απογραφή της θέσης απολαβής της πληροφορίας 
(σεισμική κίνηση) με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και σαφήνεια αλλά και την 
συνεργατική λειτουργία σταθμών σε δίκτυο που εξυπηρετεί συγκεκριμένους αλλά 
διαφορετικούς ερευνητικούς στόχους. 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αφορά στην απογραφή 8 ειδικών 
δικτύων επιταχυνσιογράφων που αναφέρονται στο πλαίσιο της δράσης Δ1.2 του 
HELPOS και συγκεκριμένα αφορούν: 

1. Διατάξεων επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου και εντός γεωτρήσεων στην 
περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης -  ΕUROSEISTEST (SDGEE-ΑΠΘ / ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

2. Διατάξεων επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου και εντός γεωτρήσεων στην 
περιοχή του Αιγίου στον Κορινθιακό Κόλπο - CORSSA(SDGEE-ΑΠΘ) 

3. Διατάξεων επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου και εντός γεωτρήσεων του 
ΠΣ Θεσσαλονίκης – THESS_DH (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

4. Διατάξεων επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου και εντός γεωτρήσεων στο 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς - ARGONET (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

5. Διατάξεων επιταχυνσιογράφων εδάφους κατασκευών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης – Kalochori Accelerometric Network (KAN) (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

6. Ενοργάνωση Κτιρίων ΑΠΘ (SDGEE-ΑΠΘ) 
6.1 ΑΧΕΠΑ 
6.2 Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ 
6.3 Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 

7. Δίκτυο του Κεντρικού Κτιρίου ΠΑΜΑΚ (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

8. Δίκτυο της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ) 

Η χωρική κατανομή των παραπάνω ειδικών δικτύων επιταχυνσιογράφων του 
ελλαδικού χώρου δίνεται στα Σχήματα 3.1 και 3.2.  

Στις παραγράφους 3.1 – 3.8 δίνεται μία γενική περιγραφή των παραπάνω ειδικών 
δικτύων επιταχυνσιογράφων ενώ τα πλήρη απογραφικά στοιχεία τους δίνονται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα Β1 – Β8. 
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Σχήμα 3.1. Xωρική κατανομή των ειδικών δικτύων 1. ΕUROSEISTEST – Μυγδονία Λεκάνη, Κεντρική 
Μακεδονία, 2. CORSSA - Αίγιο, 3. THESS_DH – Θεσσαλονίκη, 4. ARGONET – Αργοστόλι, 5. KAN – 
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης και 8. XALKIS – Καλωδιωτή Γέφυρα Χαλκίδας. 

 

Σχήμα 3.2. Xωρική κατανομή των ειδικών δικτύων (εντός ΠΣ Θεσσαλονίκης) 6. Ενοργάνωση 
Κτιρίων ΑΠΘ (ΑΧΕΠΑ, Διοίκηση ΑΠΘ και Ν. Φιλοσοφική ΑΠΘ) και 7. ΠΑΜΑΚ – Ενοργάνωση 
κτιρίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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3.1. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROSEISTEST  
Στο κεντρικό τμήμα της Μυγδονίας λεκάνης, στη θέση Euroseistest (TST), λειτουργεί 
συνεχώς εξελισσόμενο από το 1993 έως σήμερα ένα διεθνές πολυδύναμο πεδίο 
δοκιμών το Euroseistest, με ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα δίκτυα 
επιταχυνσιογράφων στην Ευρώπη (http://euroseisdb.civil.auth.gr). Λειτουργεί με την 
ευθύνη και το γενικό συντονισμό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και 
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 
(Ε.Ε.Θ.Γ.Σ.Μ. - Α.Π.Θ.) Από τη στιγμή λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος 
γεωφυσικά πειράματα, γεωτεχνικές δοκιμές, μελέτες σεισμικής απόκρισης εδαφών, 
πειράματα απόκρισης κατασκευών, μελέτες για αλληλεπίδραση εδάφους-
κατασκευών, κ.ά. τα οποία έχουν προσφέρει πολύτιμη γνώση σε θέματα Σεισμικής 
Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου δίνονται 
στο Παράρτημα Β1. 

Το μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων, γνωστό διεθνώς ως Euroseistest, περιλαμβάνει 
συνολικά 20 ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους τριών συνιστωσών εγκαταστημένους 
στο κεντρικό τμήμα της Μυγδονίας λεκάνης, μεταξύ των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης 
(Σχήμα 3.1.1). Οι περισσότεροι επιταχυνσιογράφοι είναι εγκαταστημένοι στο ελεύθερο 
πεδίο εντός ελαφρών ιδιόκτητων κατασκευών που υπάρχουν στην περιοχή πάνω στα 
ιζήματα της λεκάνης. Σε δύο σταθμούς του δικτύου (TST, PRO) έχουν αναπτυχθεί 
κατακόρυφα δίκτυα επιταχυνσιογράφων εντός γεωτρήσεων, οι οποίοι είναι 
εγκαταστημένοι σε διαφορετικά βάθη, εντός διαφορετικών γεωλογικών σχηματισμών 
της περιοχής (Σχήμα 3.1.2). Τρεις σταθμοί του δικτύου κατά την διεύθυνση Β-Ν (TST, STE, 
PRO) είναι εγκαταστημένοι σε επιφανειακή ή σε βάθος εμφάνιση βράχου. Μεταξύ 
όλων των σταθμών του δικτύου υπάρχει ασύρματη επικοινωνία και 
συγκέντρωση/αποθήκευση των δεδομένων τους σε Η/Υ στη θέση STC και επικουρικά 
στη θέση PRO. Η μετέπειτα σε πραγματικό χρόνο μεταφορά των δεδομένων τους 
γίνεται μέσω ADSL γραμμής από τη θέση STC προς τον κεντρικό εξυπηρετητή του 
Ε.Ε.Θ.Γ.Σ.Μ. - Α.Π.Θ. Τα δεδομένα διατίθενται στην επιστημονική κοινότητα μέσω της 
ιστοσελίδας: http://euroseisdb.civil.auth.gr/, ενώ δύο σταθμοί του δικτύου εντάχθηκαν 
στον Εθνικό κόμβο διάθεσης δεδομένων EIDA με σκοπό την μελλοντική ένταξη όλων 
των σταθμών του δικτύου (http://www.fdsn.org/networks/detail/EG/). 
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Σχήμα 3.1.1. Γεωγραφική θέση του μόνιμου δικτύου Euroseistest στο κεντρικό τμήμα της 
Μυγδονίας λεκάνης, μεταξύ των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης (αριστερά) και κάτοψη των 
θέσεων των σταθμών καταγραφής της σεισμικής κίνησης (δεξιά) 

 

 
Σχήμα 3.1.2. Τρισδιάστατη σχηματική αναπαράσταση των σταθμών καταγραφής της σεισμικής 
κίνησης του μόνιμου δικτύου Euroseistest στην επιφάνεια του εδάφους και σε διάφορα βάθη 
εντός γεωτρήσεων  

Surface accelerometers

Borehole Accelerometers

Surface accelerometers

Borehole Accelerometers
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3.2. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ CORSSA  
Το μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων CORSSA, λειτουργεί κοντά στην παράκτια ζώνη 
του Δήμου Αιγιαλείας στο Νομό Αχαΐας, στην χαρτοποιία Λαδόπουλου (Σχήμα 3.2.1). 
Αποτελείται από ένα κατακόρυφο δίκτυο 5 ψηφιακών επιταχυνσιογράφων τριών 
συνιστωσών, εγκαταστημένων ενός στην επιφάνεια και των υπόλοιπων τεσσάρων 
εντός γεωτρήσεων σε διαφορετικά βάθη και διαφορετικούς γεωλογικούς 
σχηματισμούς. Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου δίνονται στο Παράρτημα Β2. 

 

Σχήμα 3.2.1. Γεωγραφική θέση του μόνιμου δικτύου επιταχυνσιογράφων CORSSA, στην 
παράκτια ζώνη του Δήμου Αιγιαλείας στο Νομό Αχαΐας, στην χαρτοποιία Λαδόπουλου. 

 

Ο βαθύτερος επιταχυνσιογράφος είναι εγκαταστημένος σε βάθος 178m εντός του 
κροκαλοπαγούς, το οποίο έχοντας ταχύτητα Vs μεγαλύτερη των 700-800m/sec 
θεωρείται ως o οιονεί βράχος. Οι επιταχυνσιογράφοι καταγράφουν σε διέγερση 
(trigger mode) και αποθηκεύουν τα δεδομένα τους στο κεντρικό 18-κάναλο 
καταγραφικό σύστημα Mt. Whitney που είναι εγκαταστημένο μαζί με τον επιφανειακό 
επιταχυνσιογράφο εντός μικρού οικίσκου στην περιοχή της Χαρτοποιίας. Το δίκτυο 
περιέχει καταγραφές για το διάστημα 2002-2012. Από εκεί και έπειτα και λόγω τεχνικών 
προβλημάτων του κεντρικού καταγραφικού συστήματος που δεν υποστηρίζεται πλέον 
με ανταλλακτικά από την εταιρία κατασκευής του (Kinemetrics), το δίκτυο βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας. Σκοπός είναι η αγορά νέου καταγραφικού συστήματος νέας γενιάς 
που θα αντικαταστήσει το υπάρχον. Τα δεδομένα του δικτύου για την παραπάνω 
περίοδο είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα μέσω της σελίδας www.corssa.gr 
(Kassaras et al., 2016).  
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Σχήμα 3.2.2. Σχηματική αναπαράσταση των σταθμών καταγραφής της σεισμικής κίνησης του 
μόνιμου δικτύου επιταχυνσιογράφων CORSSA στην επιφάνεια του εδάφους και σε διάφορα 
βάθη εντός γεωτρήσεων  

Outcrop bedrock
(Limestone)

178m

57m

31m

Bedrock
(Conglomerate)

Housing 
(Recorders)

Downhole accelerometer
Surface accelerometer

14m
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3.3. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ THESS_DH  
Το δίκτυο THESS-DH αποτελείται από 4 συστήματα ταυτόχρονης καταγραφής 
επιταχύνσεων στην ίδια θέση με τριαξονικούς αισθητήρες στην επιφάνεια του εδάφους 
και εντός γεώτρησης (Down-Hole) εγκατεστημένα σε διαφορετικά σημεία της 
Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια  Κεντρικής  
Μακεδονίας, Γ΄ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρ. Μακεδονίας 2000-2006. 
Συγκεκριμένα, τα παραπάνω συστήματα έχουν εγκατασταθεί (Σχήμα 3.3.1):  

1. στον αύλειο χώρο του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ (στην επιφάνεια – STA0 και σε 
βάθος 30μ – STA1) 

2. στον αύλειο χώρο του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής 
Σεισμικής Μηχανικής ΑΠΘ (στην επιφάνεια – LSM0 και σε βάθος 38μ – LSM1) 

3. στον αύλειο χώρο του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 
Νομαρχία) (στην επιφάνεια – PRF0 και σε βάθος 58μ – PRF1) 

4. στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης (προβλήτα 3)  (στην επιφάνεια – TPR0 και σε 
βάθος 80μ – TPR1) 

Η επιλογή των 4 θέσεων έγινε κυρίως με βάση κριτήρια το εδαφικό προφίλ του 
υπεδάφους καθώς και το βάθος στο οποίο εμφανίζεται το βραχώδες υπόβαθρο, ή 
σχηματισμοί μεγάλης δυστμησίας χαρακτηριστικοί της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ή 
χαλαροί εδαφικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην παραλιακή ζώνη της 
Θεσσαλονίκης.  Οι παραπάνω θέσεις τεκμηριώνονται από γεωτεχνικές τομές (Σχήμα 
3.3.2) με πλήθος εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών, καθώς και αποτελεσμάτων 
γεωφυσικών δοκιμών DH.    

Στον εξοπλισμό του δικτύου περιλαμβάνονται 4 επιταχυνσιογράφοι με 6 κανάλια 
καταγραφής και ανάλυση καταγραφής 24bits, εξοπλισμένοι με σύστημα απόλυτου 
χρόνου (GPS) και με 2 αισθητήρες πέραν της μονάδας καταγραφής, μέγιστου 
πλάτους καταγραφής ±2g, ευρέως φάσματος απόκρισης (DC-100Hz) 3 συνιστωσών 
ο καθένας, με δυνατότητα τοποθέτησης του ενός μέσα σε γεώτρηση (σε βάθη έως 
100m) της εταιρείας GURALP LTD. Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου δίνονται στο 
Παράρτημα Β3. 
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Σχήμα 3.3.1. Χάρτης με τις θέσεις 
εγκαταστάσεις σε διαφορετικά σημεία 
της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης 
των 4  συστημάτων ταυτόχρονης 
καταγραφής επιταχύνσεων στην ίδια 
θέση στην επιφάνεια του εδάφους και 
εντός γεώτρησης (Down-Hole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3.2. Απόσπασμα της εδαφοτεχνικής τομής και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων της 
γεώτρησης στη θέση ΤPR0 & 1 στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
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3.4. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ARGONET  
Το ARGONET (ARGOstoli NETwork, www.argonet-kefalonia.org) αποτελείται από 
κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιομέτρων εντός γεωτρήσεων και έναν 
επιταχυνσιογράφο ελευθέρου πεδίου σε απόσταση 440m, πάνω σε ασβεστολιθικό 
υπόβαθρο. Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο πάρκο του Κουτάβου και στη γειτονική 
περιοχή, σε απόσταση περίπου 2km από το Αργοστόλι σε συνεργασία με γαλλικούς 
ερευνητικούς φορείς (CEA, EDF, ENS Cachan, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale 
Nantes, Grenoble Polytechnic Institute, Areva, IRSN, EGIS-Industries, Université 
Grenoble-Alpes ISTerre, IFSTTAR, CEREMA Méditerranée, PIA-RSNR) και το ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων. Βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη ρηγμάτων μετασχηματισμού της Κεφαλλονιάς 
(CTFZ), η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική δραστηριότητα, μία από τις 
υψηλότερες στην Ευρώπη (Σχήμα 3.4.1). Σκοπός του ARGONET είναι η διερεύνηση 
επίδρασης της σύνθετης γεωλογικής δομής στο εισερχόμενο σεισμικό κύμα, με 
έμφαση στην ισχυρή εδαφική δόνηση (μη γραμμικότητα).  

 
Σχήμα 3.4.1. Γεωδυναμικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 
η θέση (κόκκινο τετράγωνο)  της Κεφαλονιάς (a).  Η θέση του ARGONET, η γεωλογία και τα 
κύρια σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της Κεφαλονιάς (b).  

Η κατακόρυφη διάταξη αποτελείται από επιταχυνσιόμετρα τοποθετημένα στην 
επιφάνεια του εδάφους(CK0), σε βάθος 5,6m(CK6), 15,5m(CK15), 40,1m(CK40) και 
βάθος 83,4m(CK83) (Σχήμα 3.4.2). Τα δύο επιφανειακά επιταχυνσιόμετρα είναι 
Episensors force balanced  (FBA/ES-T, Kinemetrics Ltd., low noise, DC to 200 Hz, with 
full scale recording ± 2 g) και τα επιταχυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων είναι ρηχών 
γεωτρήσεων Episensors FBA  (SBEPI Kinemetrics Ltd., with full scale ± 2g). Όλοι οι 
αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι με καταγραφείς Centaurs (Nanometrics)  3 ή 6 
καναλιών, με πραγματική ανάλυση 24 bits, εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου θορύβου και 
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δυνατότητα σύνδεσης με σεισμόμετρα ή επιταχυνσιόμετρα ευρέως φάσματος. Η 
δειγματοληψία των καταγραφέων είναι στα 200sps και η format των δεδομένων 
miniseed. Όλοι οι σταθμοί επιταχυνσιογράφων είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με 
ADSL και τα δεδομένα τους μεταφέρονται στο ΙΤΣΑΚ σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Για 
λόγους ασφαλείας τα δεδομένα αποθηκεύονται in-situ και σε τοπικό διακομιστή. Τα 
απογραφικά στοιχεία του δικτύου δίνονται στο Παράρτημα Β4. 

 

Σχήμα 3.4.2. Περιγραφή του ARGONET σε κάτοψη και γεωλογική τομή με τις θέσεις των 
γεωτρήσεων καθώς και των οικίσκων εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων. 

Η ταχύτητα των επιμήκων, P, και εγκαρσίων, S, κυμάτων, κυμαίνεται από 600m/s έως 
2700m/s και από 130m/s έως 700m/s, αντίστοιχα (Σχήμα 3.4.3). Η λειτουργία του 
ARGONET ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, είναι σε συνεχή καταγραφή, με συγχρονισμό 
απόλυτου χρόνου GPS. Έως και το Δεκέμβριο 2017 κατέγραψε επιταχυνσιογραφήματα 
υψηλής ποιότητας από 478 τοπικούς και περιφερειακούς σεισμούς, σε υποκεντρικές 
αποστάσεις από 7km έως 200km και μέγιστη εδαφική επιτάχυνση από 0.83cm/s2 έως 
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169cm/s2. Το σύνολο των δεδομένων με τα μεταδεδομένα είναι ανοικτά στην 
επιστημονική και τεχνική κοινότητα (Theodoulidis et al., 2018).   

 

Σχήμα 3.4.3. Η βαθύτερη γεώτρηση του ARGONET (-84m) με τη στρωματογραφική και λιθολογική 
περιγραφή φάσεων, θέσεις δοκιμών στήλης συντονισμού (RCTS), θέσεις επιταχυνσιομέτρων, 
γεωτεχνικές (ΝSPT) και γεωφυσικές (VS,Vp) μετρήσεις. 



                                                           

 

              Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  19 

3.5. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ –  

KAN 
To Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Καλοχωρίου (Kalochori Accelerometric Network – 
KAN) εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INDES-MUSA (2013-
2015, www.indes-musa.gr) με χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ και λειτουργεί από το 2014 
στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης. Τα απογραφικά 
στοιχεία του δικτύου ΚΑΝ δίνονται στο Παράρτημα Β5. 

Πρόκειται για ένα δίκτυο επτά επιταχυνσιογράφων εγκατεστημένων στην επιφάνεια του 
εδάφους και πάνω σε αντιπροσωπευτικές κατασκευές εντός τριών αστικών ζωνών 
(ζώνη οικισμού, βιομηχανική ζώνη και ζώνη δεξαμενών) που συνυπάρχουν στην 
ευρύτερη περιοχή μελέτης του Καλοχωρίου, έκτασης περίπου 13km2. Συγκεκριμένα, το 
δίκτυο ΚΑΝ αποτελείται από 3 ζεύγη επιταχυνσιογράφων (ένα ζεύγος εντός κάθε 
ζώνης) και ένα σταθμό εδάφους σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Κάθε ζεύγος 
αναφέρεται σε έναν σταθμό εγκατεστημένο στην επιφάνεια του εδάφους (είτε με 
ανοιχτού τύπου εγκατάσταση (open ground) είτε εντός ελαφριάς κατασκευής μικρών 
διαστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του COSMOS, 2001) και έναν σταθμό 
στην κορυφή μιας αντιπροσωπευτικής κατασκευής σε κάθε ζώνη. Στο Σχήμα 3.5.1 
δίνεται η οριοθέτηση των τριών αστικών ζωνών (οικιστική ζώνη – κίτρινο πολύγωνο, 
βιομηχανική ζώνη – άσπρο πολύγωνο, ζώνη δεξαμενών – πράσινο πολύγωνο) και της 
περιοχής ελευθέρου πεδίου (ροζ πολύγωνο) καθώς και η θέση των 7 σταθμών του 
δικτύου ΚΑΝ.  

Οι σταθμοί KLH1, KLH3 και KLH5 έχουν εγκατασταθεί στην κορυφή κατασκευών εντός 
της βιομηχανικής, της οικιστικής και της ζώνης των δεξαμενών, αντίστοιχα, ενώ οι 
σταθμοί KLH2, KLH4 και KLH6 έχουν εγκατασταθεί στην επιφάνεια του εδάφους σε 
κοντινή απόσταση από τους σταθμούς επί των κατασκευών. Ο σταθμός KLH7 είναι 
εγκατεστημένος στην ζώνη ελευθέρου πεδίου σε απόσταση περίπου 3km από τον 
οικισμό του Καλοχωρίου. Όλοι οι σταθμοί είναι compact τύπου REFTEK 130-SMA με 
τρικαναλικό καταγραφικό, υψηλής ανάλυσης (24bit) και λειτουργούν σε συνεχή 
καταγραφή με δειγματοληψία 200sps. Τα δεδομένα μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε 
πραγματικό χρόνο σε διακομιστή (data acquisition server) ο οποίος βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ στους Ελαιώνες Θεσσαλονίκης (με εξαίρεση τους σταθμούς 
KLH5 και KLH6 στην ζώνη δεξαμενών για τους οποίους η παραλαβή των δεδομένων 
γίνεται με επιτόπου επίσκεψη). Η υφιστάμενη τεκμηρίωση των σταθμών περιλαμβάνει 
διαθέσιμες πληροφορίες για βασικά χαρακτηριστικά/διαστάσεις των ενοργανωμένων 
κατασκευών και δυναμικές ιδιότητες (προφίλ ταχυτήτων Vs με βάση επιτόπου 
μετρήσεις πεδίου MAM στις θέσεις των επιταχυνσιογράφων) του εδάφους σε κάθε 
θέση εγκατάστασης. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2014–Δεκέμβριος 2016, 
έχουν καταγραφεί από το δίκτυο ΚΑΝ εβδομήντα οχτώ (78) σεισμοί με τοπικό μέγεθος 
και απόσταση επικέντρου από το κέντρο του οικισμού του Καλοχωρίου τα οποία 
κυμαίνονται μεταξύ 2 ≤ ML ≤ 6.2 και 5.6km ≤ R ≤ 800km, αντίστοιχα. Όλες οι 
επεξεργασμένες καταγραφές των παραπάνω σεισμών μαζί με τα σεισμολογικά τους 
μεταδεδομένα και τις μονογραφίες τεκμηρίωσης των σταθμών έχουν αναρτηθεί σε 
ειδική Web-GIS πλατφόρμα (http://apollo.itsak.gr/apollo-portal/ApolloPro.aspx) που 
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σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου INDES-MUSA. Επίσης, στα δεδομένα 
(συμπεριλαμβανομένων και των πρωτογενών, μη επεξεργασμένων καταγραφών) έχει 
αποδοθεί και αριθμός DOI 10.6084/m9.figshare.5044804. Μια λεπτομερέστερη 
περιγραφή του δικτύου KAN και των δεδομένων μπορεί να αναζητηθεί στους Rovithis 
et al. 2018.  

 

Σχήμα 3.5.1. Αποτύπωση των τριών αστικών ζωνών και της ζώνης ελευθέρου πεδίου στην 
ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου και θέσεις των εφτά (7) σταθμών επιταχυνσιογράφων που 
αποτελούν το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Καλοχωρίου (Kalochori Accelerometric Network 
– KAN): Σταθμοί KLH1 και KLH2 εντός της βιομηχανικής ζώνης (άσπρο πολύγωνο), σταθμοί KLH3 
και KLH4 εντός της οικιστικής ζώνης (κίτρινο πολύγωνο), σταθμοί KLH5 και KLH6 εντός της ζώνης 
δεξαμενών (πράσινο πολύγωνο), σταθμός KLH7 στην ζώνη ελευθέρου πεδίου (ροζ 
πολύγωνου).  
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3.6. ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΘ (ΑΧΕΠΑ, ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 
Τρία κτίρια εντός του Πανεπιστημιακού χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, η Νευρολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, το κτίριο Διοίκησης και η νέα 
Φιλοσοφική Σχολή έχουν ενοργανωθεί με δίκτυο επιταχυνσιογράφων από το 2012 και 
έπειτα.  

Εννέα τριαξονικοί επιταχυνσιογράφοι τύπου SOSEWIN (Fleming et al., 2009) είναι 
εγκαταστημένοι στο ισόγειο, τον 1ο, 4ο και την ταράτσα της Νευρολογικής κλινικής του 
ΑΧΕΠΑ (Σχήμα 3.6.1) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος REAKT 
(http://www.reaktproject.eu) με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης 
ειδοποίησης σεισμών σε κρίσιμες υποδομές της Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο λειτουργεί με 
διάφορες αλλαγές/μεταβολές του αριθμού και της θέσης των σταθμών, από το 2012 
έως σήμερα, επί 24-ώρου βάση και οι καταγραφές του μεταφέρονται ασύρματα σε 
δύο αντίστοιχου τύπου επιταχυνσιογράφους που λειτουργούν ως gateways στον 
εργαστηριακό χώρο του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής 
Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (Ε.Ε.Θ.Γ.Σ.Μ. - Α.Π.Θ.) 
και τελικά μέσω IP/Ethernet γραμμής στον κεντρικό εξυπηρετητή του εν λόγω 
εργαστηρίου (sdee-dat.civil.auth.gr). Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου ΑΧΕΠΑ 
δίνονται στο Παράρτημα Β6.1.     

Το κτίριο Διοίκησης (Σχήμα 3.6.2) και η νέα Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ (Σχήμα 3.6.3), 
έχουν ενοργανωθεί με συνολικά έξι επιταχυνσιογράφους τύπου SOSEWIN (Fleming et 
al., 2009) στο πλαίσιο της ερευνητικής πρότασης με τίτλο Ενοργάνωση των Κτιρίων 
του Πανεπιστημίου με Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης για Επερχόμενους Σεισμούς και 
Άμεσης Εκτίμησης Σεισμικών Βλαβών (2013-2015, έγκριση και χρηματοδότηση της ΕΕ 
και του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). Τέσσερις από τους επιταχυνσιογράφους 
αυτούς είναι εγκαταστημένοι στο υπόγειο, τον 2ο και σε δυο αντιδιαμετρικά σημεία του 
8ου ορόφου στο κτίριο Διοίκησης, ενώ με δύο επιταχυνσιογράφους, στον 1ο και 4ο 
όροφο ενοργανώθηκε η νέα Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Οι σε σύνολο έξι 
επιταχυνσιογράφοι δουλεύουν επί 24-ώρου βάση και τα δεδομένα τους μεταφέρονται 
μέσω IP/Ethernet γραμμών στον κεντρικό εξυπηρετητή του εργαστηρίου (sdee-
dat.civil.auth.gr). Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου του Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ και 
της νέας Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ δίνονται στα Παράρτημα Β6.2 και Β6.3 
αντίστοιχα.  
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Σχήμα 3.6.1. Το δίκτυο των εννέα επιταχυνσιογράφων με τους κωδικούς τους στην Νευρολογική 
κλινική του ΑΧΕΠΑ.  

 

Σχήμα 3.6.2. Το δίκτυο των τεσσάρων επιταχυνσιογράφων με τους κωδικούς τους στο Κτίριο 
Διοίκησης του ΑΠΘ.  
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Σχήμα 3.6.3. Το δίκτυο των δύο επιταχυνσιογράφων με τους κωδικούς τους στη Νέα Φιλοσοφική 
Σχολή ΑΠΘ.  
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3.7. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΑΜΑΚ 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το σημερινό του κτήριο είναι ένα πενταόροφο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (Σχήμα 3.7.1) εδραζόμενο σε αλλουβιακές αποθέσεις. 
Ενοργανώθηκε το 1991 σε συνεργασία με τη τεχνική υπηρεσία και χρηματοδότηση 
από τις δημόσιες επενδύσεις. Το δίκτυο ενοργάνωσης ΠΑΜΑΚ αποτελείται από 
σταθμούς καταγραφής της σεισμικής κίνησης στο δώμα, στον δεύτερο όροφο και 
στο υπόγειο καθώς και ένα σταθμό ελευθέρου πεδίου. Τα απογραφικά στοιχεία του 
δικτύου ΠΑΜΑΚ δίνονται στο Παράρτημα Β7. 

 

 

Σχήμα 3.7.1. Το κτίριο που Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου είναι εγκατεστημένο το δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων 
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3.8. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – XALKIS 
Το μόνιμο καταγραφικό δίκτυο στη Χαλκίδα ξεκίνησε το 1992 με την κατασκευή της 
Γέφυρας με τη χρηματοδότηση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Σήμερα έχει εκσυγχρονισθεί με νέα 
κεντρική καταγραφική μονάδα με σύγχρονες προδιαγραφές. Διαθέτει 36 αισθητήρια 
που καταλήγουν στο σύγχρονο καταγραφικό DOLOMITE. Στο σχήμα 3.8.1 δίνεται η 
αντιστοίχιση των θέσεων των αισθητήρων με την ονοματολογία  και τη κατεύθυνση 
της μετρούμενης ταλάντωσης. Το δίκτυο έχει δυνατότητα συνεχούς real –time 
καταγραφής με δική του IP και παρακολούθησης της δυναμικής απόκρισης της 
Γέφυρας. Τα απογραφικά στοιχεία του δικτύου της γέφυρας της Χαλκίδας δίνονται στο 
Παράρτημα Β8.   

 

Σχήμα 3.8.1. Η υψηλή καλωδιωτή γέφυρα της Χαλκίδας με τις θέσεις των αισθητηρίων και την 
κατεύθυνση της μετρούμενης ταλάντωσης 
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4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
Τα ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων αποτελούνται από συστοιχίες οργάνων τα οποία 
είναι εγκατεστημένα σε περιοχές ή υποδομές (κτίρια ή γενικότερα τεχνικά έργα) που 
έχουν επιλεχθεί ώστε να εξυπηρετούν τη διερεύνηση συγκεκριμένων προβλημάτων 
αιχμής που σχετίζονται με εξειδικευμένες μελέτες απόκρισης του εδάφους ή/και των 
κατασκευών κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.  

Κύριες συνιστώσες ενός ειδικού δικτύου είναι:  

Α) ο εξοπλισμός καταγραφής της σεισμικής κίνησης (πχ. Επιταχυνσιογράφοι) 
Β) οι υποδομές εγκαταστάσεις και λειτουργίας του (πχ. ηλεκτρικό ρεύμα, 
τηλεπικοινωνίες κλπ.)  
Γ) ο εξοπλισμός αποθήκευσης των καταγραφών της σεισμικής κίνησης (πχ.  servers) 
Δ) το λογισμικό ανάλυσης και διάχυσης των καταγραφών της σεισμικής κίνησης 
Ε) εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνικό και επιστημονικό)  

Τα ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι χωρικά περιορισμένης έκτασης, σχεδιασμένα 
ώστε να εξυπηρετούν με τον επιστημονικότερα ορθό τρόπο το σκοπό για τον οποίο 
εγκαθίστανται. Για το λόγο αυτό, ο εξοπλισμός (βλ. Α) είναι συνήθως εγκατεστημένος 
σε θέσεις που προσιδιάζουν αυτές του ελεύθερου πεδίου δηλαδή σε θέσεις (βλ. Β) 
μειωμένης ασφάλειας έναντι των καιρικών φαινομένων και πιθανόν δολιοφθορών 
αλλά και με ελλιπείς υποδομές ελέγχου και ανάκτησης των δεδομένων εξ αποστάσεως 
(π.χ. τηλεπικοινωνίες). Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να παρουσιάζουν 
συχνά βλάβες τεχνικής φύσεως για τις οποίες απαιτείται η επιτόπου επίσκεψη 
εξειδικευμένου προσωπικού (βλ. Ε) για την αναγνώριση του τύπου και του είδους της 
βλάβης καθώς και την επίλυση τους (αν αυτό είναι δυνατό χωρίς την επέμβαση της 
κατασκευάστριας εταιρείας).   

Ως εκ τούτου, πέραν του σχεδιασμού και της αρχικής εγκατάστασης ενός ειδικού 
δικτύου, κρίσιμη συνιστώσα ενός ειδικού δικτύου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του η οποία σχετίζεται άμεσα με την αποκατάσταση βλαβών υφιστάμενων 
σταθμών επιταχυνσιογράφων των ειδικών δικτύων για την αύξηση των εν ενεργεία 
σταθμών. Ο ρυθμός αποκατάστασης των βλαβών είναι άμεσα εξαρτημένος από τη 
διαθεσιμότητα πόρων (κονδύλια, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό) του φορέα 
ιδιοκτησίας του δικτύου.  

Σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη από το ειδικό δίκτυο πληροφορία και τη βελτίωση της 
ποσότητας των δεδομένων, λαμβανομένης υπόψιν και της σύγχρονης τάσης για τη 
συνεχή (24/7) καταγραφή της σεισμικής κίνησης,  σε κρίσιμα θέματα ανάγονται  τόσο 
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η αναβάθμιση της τηλεπικοινωνίας των σταθμών καταγραφής της σεισμικής κίνησης 
για την άμεση απολαβή και αποθήκευση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο αλλά 
και τον έλεγχο της κατάστασης του οργάνου (state of health), όσο και η αναβάθμιση 
των υποδομών αποθήκευσης, ανάλυσης και διάχυσης των καταγραφών.  

Στο πλαίσιο του HELPOS (EE3 - Κοινές Ερευνητικές Δράσεις, Δ3.1- Βελτίωση και 
Ενίσχυση των Υπαρχόντων Δικτύων Παρακολούθησης), είναι σε εξέλιξη δράσεις 
αποκατάστασης και αναβάθμισης της λειτουργίας ορισμένων (από τα 
προαναφερθέντα) ειδικών δικτύων επιταχυνσιογράφων. Δεδομένου όμως του 
γεγονότος ότι α) τα ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων  αποτελούν ένα σημαντικό και 
εξειδικευμένο αλλά κυρίως καινοτόμο τμήμα μίας διεθνούς εμβέλειας εθνικής 
ερευνητικής υποδομής  και β) οι ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία των ειδικών 
δικτύων επιταχυνσιογράφων και για τη διάχυση της πληροφορίας προς την 
επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία, αλλά και την κοινωνία είναι πάγιες και διαρκείς, 
προτείνεται μία ολιστική αντιμετώπιση τόσο του τρόπου οικονομικής υποστήριξης των 
ειδικών δικτύων επιταχυνσιογράφων (π.χ. ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων) όσο και του τρόπου διαχείρισης της λειτουργίας και της διάχυσης της 
παρεχόμενης πληροφορίες με βάση τα αποτελέσματα του Π1.2.4 (Έκθεση για τις 
Δράσεις Δικτύωσης των Ειδικών Δικτύων Επιταχυνσιογράφων του Ελλαδικού Χώρου 
και Ομογενοποίησης των Δεδομένων τους) που θα προκύψουν στο τέλος του έργου.   
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