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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ ζεηζκηθή δξάζε έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαθνχθηζε ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ θαη ε αλάηαμε ησλ 

δεκηψλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ ζπξξίθλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε πζηέξεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε απψιεηα αγνξψλ 

(πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) ζε έλα δηεζλψο νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα κεηξίαζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ ζεηζκηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

Ζ ρσξνρξνληθή εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο θαη έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα 

ησλ γεσεπηζηεκψλ, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ δηεπηζηεκνληθή, πνιππαξακεηξηθή 

πξνζέγγηζε. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηα ηειεπηαία έηε αξθεηνί ζεηζκνί κεζαίνπ θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο έπιεμαλ ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν, επηθέξνληαο 

βαξχηαηεο απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο, πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο (Ηαπσλία, 

Σνπξθία, Διιάδα), κε πξφζθαην νδπλεξφ παξάδεηγκα ην ζεηζκφ ησλ Αζελψλ.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) ζηηο 22/12/1989 κε ην 44/236 ςήθηζκα απνθάζηζε ηελ αλάιεςε 

δηεζλνχο πνιπζρηδνχο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηε κεηξίαζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ κε ηελ νλνκαζία International Decade for the 

Natural Disasters Reduction (IDNDR) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 

20νπ αηψλα. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο IDNDR έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κε έκθαζε 

θαηέδεημε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε παγθφζκηα, 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή θιίκαθα. Σν Μάην ηνπ 1994, ν Ο.Ζ.Δ. δηνξγάλσζε ζηε 

Τokohama ηεο Ηαπσλίαο Παγθφζκην πλέδξην κε ζέκα: ―Natural Disaster Reduction‖, 

ζην νπνίν εμεηάζηεθε ε πνξεία ηεο IDNDR θαη πξνδηαγξάθηεθε ην κέιινλ ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο γηα ην ππφινηπν ηεο δεθαεηίαο (Τokohama Message,27/05/1994). 

ηα πιαίζηα ηεο IDNDR, δηνξγαλψζεθε ζην Potsdam ηεο Γεξκαλίαο (επηέκβξηνο 

1998) Γηεζλέο πλέδξην κε θχξην ζέκα: ―Natural Hazard Early Warning‖. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα είλαη πξφδειν φηη ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζην επηηαθηηθφ αίηεκα γηα άκπλα θαη νρχξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ έλαληη ησλ θπζηθψλ θαη θπξίσο ησλ ζεηζκηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, 
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φρη κφλνλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αιιά θαη φζνλ αθνξά 

ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο επηπηψζεηο.  

Σν αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε αλάπηπμε ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) δηαρείξηζεο 

θξίζεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ κε εθαξκνγή ζηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο ζεηζκηθήο θξίζεο αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ζεηζκηθφ γεγνλφο, 

πξηλ θαη κεηά ην γεγνλφο. Έλα ΓΠ αληηκεηψπηζεο ζεηζκηθήο θξίζεο απαηηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνεγείηαη ελφο ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο, λα κπνξεί λα 

ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο. 

 

2. ΠΡΧΣΟΣΤΠΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

Ζ πεξηνρή κειέηεο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ ζεηζκνπαζψλ ηνπ 

Διιεληθνχ ρψξνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο είρε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή 

θαη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο Διιάδαο. Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη θαηά ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ν πιεζπζκφο ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο ππεξδηπιαζηάδεηαη. ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαθνχθηζε ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ απφ 

ελδερφκελε ζεηζκηθή θαηαζηξνθή θαη ε αλάηαμε ησλ δεκηψλ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί 

θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

πφξν απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ζεκαληηθά ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο κειέηεο αιιά  

θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. 

Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ε πξνηεηλφκελε δηαηξηβή ζπλίζηαηαη ζηελ 

ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ζεηζκνινγηθψλ θαη γεσπιεξνθνξηαθψλ 

κεζνδνινγηψλ έξεπλαο.  Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνηεηλφκελε έξεπλα αλακέλεηαη 

λα έρεη αμηνζεκείσηε ζεηηθή ζπκβνιή: 

 ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ 
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 ηελ αλάπηπμε αζθαιέζηεξσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ρσξηθήο εθηίκεζεο 

ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

Δπίζεο, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερλνινγηψλ 

θαζψο θαη ζηελ πξφηαζε θαη αλάπηπμε λέσλ, ππνδεηθλχνληαο ηελ θαηεχζπλζε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερνλνινγηψλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

αιιά θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ γεληθφηεξα. 

 

3. ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ- ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ε ζπλνιηθή εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξεπλεηηθά βήκαηα: 

Βήκα 1: Γηεξεχλεζε Γεσηεθηνληθνχ Πεξηβάιινληνο θαη εηζκηθφηεηαο. 

Βήκα 2: Μεηξήζεηο πεδίνπ γηα ηελ κειέηε ηεο εηζκηθήο Απφθξηζεο Δδαθψλ 

ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Πφιεο ηεο Μπηηιήλεο 

Βήκα 3: Αλάπηπμε δπλακηθνχ ΓΠ γηα ηελ Παξαθνινχζεζε θαη ηε ζε ζρεδφλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε δπλακηθνχο ράξηεο. Δθαξκνγή ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

Πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ελφηεηα πνπ αλάθεξεηαη ζην γεσηεθηνληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαη παξνπζηάδεηαη γηα θάζε 

βήκα ηεο δηαηξηβήο ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ 

επίπεδν. 

 

3.1 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΔΧΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

Πξψην βήκα ηεο δηαηξηβήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε γεσηεθηνληθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 
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επηρεηξεζεί ε απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αζηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Μπηηιήλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη 

ην γεσινγηθφ, ζεηζκνηεθηνληθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο φπσο 

είλαη γλσζηφ απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη θπξίσο απφ ηελ Μηθξνδσληθή Μειέηε 

ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο πνπ εθπνλήζεθε κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ 

Μαθξφπνπιν (1998). Σα ζηνηρεία (δεδνκέλα) απηήο ηεο ελφηεηαο απνηεινχλ ην 

βαζηθφ εξκελεπηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. 

 

3.1.1 Γεωιογηθή δοκή ηες λήζοσ Λέζβοσ 

H Λέζβνο είλαη ην ηξίην ζε έθηαζε λεζί ηνπ Αηγαίνπ θαη έρεη έθηαζε 1630 

km
2
. Βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν πέιαγνο, κεηαμχ 390 Β πιάηνπο θαη 260 Γ 

κήθνπο. Σν κέγηζην κήθνο ηνπ λεζηνχ, απφ Α πξνο Γ, είλαη πεξίπνπ 70 km, ελψ ην 

κέγηζην πιάηνο ηνπ, απφ Β πξνο Ν, είλαη πεξίπνπ 45 km. Οη θνξπθέο ησλ ςειφηεξσλ 

βνπλψλ ηνπ θηάλνπλ ηα 968m πςφκεηξν (Λακέξα, 2004). 

Γεσινγηθά απνηειεί μερσξηζηή ελφηεηα (ελφηεηα Λέζβνπ) ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ αλ θαη εληάζζεηαη πηζαλψο ζηελ Πειαγνληθή γεσηεθηνληθή δψλε (Σζηψθνο, 

2003).  

Ζ γλψζε γηα ηε γεσινγία ηεο Λέζβνπ ζηεξίδεηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Hecht 

(1972, 1974), ν νπνίνο ζπλέηαμε θαη ην γεσινγηθφ ράξηε ηνπ λεζηνχ ζε θιίκαθα 

1:50.000, θαη ησλ Καηζηθάηζνπ θ.α. (1982, 1986). χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

ζπγγξαθείο ην λεζί δνκείηαη απφ ζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ηξεηο ελφηεηεο: 

1. Σελ απηφρζνλε ελφηεηα ησλ πξναιπηθψλ θαη αιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

2. Σελ αιιφρζνλε ελφηεηα ησλ αιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

3. Σε ζεηξά ησλ κεηαιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

Απφ γεσηερληθήο πιεπξάο, ηα γεσινγηθά πιηθά θαηαηάζζνληαη ζε βξάρνπο, 

εκηβξάρνπο θαη εδάθε, ελψ, απφ ζεηζκηθήο πιεπξάο, ηα γεσινγηθά πιηθά 

δηαθξίλνληαη ζε ζρεκαηηζκνχο ζεηζκηθνχ ππνβάζξνπ (bedrock) θαη ζε ππεξθείκελνπο 

ραιαξνχο ζρεκαηηζκνχο (overburden loose materials). ηελ πξψηε θαηεγνξία 

(seismic bedrock), κε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (κε κφληκεο παξακνξθψζεηο) θαηά ηε 
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δηάδνζε ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζηελή θαη επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο αλήθνπλ: 

 Οη θάζε είδνπο θαη ειηθίαο αζβεζηνιηζηθνί ζρεκαηηζκνί 

 Σα ηκήκαηα ησλ εθαηζηεηαθψλ πεηξσκάησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ηε δξάζε 

ησλ πδξνζεξκηθψλ δηαιπκάησλ θαη επνκέλσο, δηαηεξνχλ ηελ αξρηθή βξαρψδε 

δνκή ηνπο 

 Οη ζρηζηφιηζνη ζε πγηή θαηάζηαζε 

Όινη νη ππφινηπνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, φπσο: 

 Σα εμαιινησκέλα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα 

 Σα λενγελή ηδήκαηα (εθηφο ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ) 

 Σα θνξήκαηα 

 Οη αινπβηαθέο απνζέζεηο 

 Οη αλζξσπνγελείο απνζέζεηο (επηρσκαηψζεηο, κπάδα) 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππεξθείκελσλ ραιαξψλ ζρεκαηηζκψλ, κε πιαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά (κφληκεο παξακνξθψζεηο) θαηά ηε δηάδνζε ησλ ζεηζκηθψλ 

θπκάησλ. (Μαθξφπνπινο, 1998) 

 

3.1.2 Γεωιογία περηοτής Μσηηιήλες 

Οη αιπηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο Μπηηιήλεο είλαη Σξηαδηθήο ειηθίαο θαη 

απνηεινχλ ηελ κεηάβαζε ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Αλ. Παιαηνδσηθνχ. Πξφθεηηαη γηα 

ελαιιαγέο ζρηζηνιίζσλ, θπιιηηψλ, ςακκηηψλ κε ελδηαζηξψζεηο απφ αλζξαθηθά 

ιαηππνπαγή. Μέζα ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο εκθαλίδνληαη ελδηαζηξψζεηο 

θξπζηαιιηθψλ αζβεζηνιίζσλ, νη νπνίνη απνθηνχλ ζεκαληηθφ πάρνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μπηηιήλεο. Σα αλψηεξα κέιε ηνπ ζρεκαηηζκνχ απηνχ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μφξηαο θαη εθηείλνληαη κέρξη ηνλ Κφιπν ηεο Γέξαο (Δηθφλα 1). 

ηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Λέζβνπ (πεξηνρή 

Πακθίιησλ – Αγ. Ησάλλε – Αθξσηήξην Ακαιήο) νη Νενγελείο ζρεκαηηζκνί, είηε 
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βαζαιηηθέο ιάβεο είηε θιαζηηθνί ζρεκαηηζκνί  θαιχπηνπλ κεγάιε έθηαζε. 

(Μαθξφπνπινο, 1998) 

 

Δηθόλα 1: Γεσινγηθφο Υάξηεο ηεο Λέζβνπ (1) Σεηαξηνγελείο θαη Νενγελείο ζρεκαηηζκνί. (2) 

Πεξηδνηίηεο θαη ζεξπεληηλίηεο. (2α) Ακθηβνιίηεο, ακθηβνιηηηθνί ζρηζηφιηζνη. (3) Σξηαδηθνί 

κεηαβαζίηεο θαη κεηαθιαζηηθνί ζρεκαηηζκνί. (3α) Δλδηαζηξψζεηο θξπζηαιιηθψλ αλζξαθηθψλ 

πεηξσκάησλ. (4) Σξηαδηθνί ζρηζηφιηζνη θαη κεηαςακκίηεο. (4α) Δλδηαζηξψζεηο θξπζηαιιηθψλ 

αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ. (5) Νενπαιαηνδσηθνί ζρηζηφιηζνη θαη κεηα-ςακκίηεο. (5α) Δλδηαζηξψζεηο 

θξπζηαιιηθψλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ. F, F΄: Δπψζεζε. f: Σεθηνληθή επαθή (Katsikatsos et al, 

1982). 

Ο Hecht (1972) αλαθέξεη φηη νη ιάβεο ζηελ πεξηνρή απηή ππέξθεηληαη ηνπηθά 

ησλ Νενγελψλ ηδεκάησλ θαη ζεσξεί φηη είλαη Πιεηνθαηληθήο ειηθίαο. Αληίζεηα, νη 

Borsi et al. (1972), κεηά απφ γεσρξνλνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε ιάβα θνληά 

ζηα Πάκθπιια ηεο δίλνπλ ειηθία 15.5 εθ. ρξφλσλ (Μ. Μεηνθαηληθή). 

πλνπηηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη νη βαζάιηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο 

εκθαλίδνληαη ππνθείκελνη ησλ Πιεηνθαηληθψλ ηδεκάησλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζχγρξνλνη κε απηά. Γελ θαίλεηαη νη βαζάιηεο απηνί λα δηαπεξλνχλ ηα 

ηδήκαηα, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη κε ηνπ Πξν-Νενγελείο ζρεκαηηζκνχο. 
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Σα θιαζηηθά ηδήκαηα ηνπ Νενγελνχο είλαη ιηκλαίαο θάζεο θαη απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ κάξγεο θαη καξγατθνχο αζβεζηνιίζνπο θαη θάπνηεο ελδηαζηξψζεηο 

ςακκηηψλ θαη θξνθαινπαγψλ. Σα θξνθαινπαγή θαη νη ςακκίηεο εκθαλίδνληαη θπξίσο 

ζηα θαηψηεξα κέιε ηεο ζεηξάο θαη πεξηιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο θαη νιηζζνιίζνπο 

απφ πξνυπάξρνληεο ζρεκαηηζκνχο. Σα καξγατθά πεηξψκαηα (κάξγεο, καξγατθνί 

αζβεζηφιηζνη) επηθξαηνχλ ζηα αλψηεξα ηκήκαηα. 

εκαληηθή έθηαζε, θπξίσο κέζα ζηελ πφιε, θαηαιακβάλνπλ νη Σεηαξηνγελείο 

ζρεκαηηζκνί, θπξίσο άξγηινη, άκκνη θαη θξνθάιεο, ηδηαίηεξα ζηελ παξάθηηα δψλε. 

(Μαθξφπνπινο, 1998) 

 

3.1.3 Σεθηοληθή Λέζβοσ 

χκθσλα κε ηνπο Μνπληξάθε et al. (1994), νη κεγάιεο ξεμηγελείο γξακκέο θαη 

κεγάιεο ηεθηνληθέο δνκέο (ζην ΝΑ ηκήκα ηνπ λεζηνχ) είλαη ξήγκαηα δηεπζχλζεσο Α-

Γ, πνπ θιίλνπλ είηε πξνο Β. είηε πξνο Ν., θαηαθεξκαηίδνπλ αιπηθνχο θαη κεηαιπηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο θαη δεκηνπξγνχλ ηεθηνληθά βπζίζκαηα, κε ζεκαληηθφηεξα ηηο ιεθάλεο 

ηεο Μπηηιήλεο θαη ηεο Μφξηαο θαη ηε κηθξφηεξε ιεθάλε ηεο Λαθέξδαο. 

Οη ξεμηγελείο δνκέο είλαη απνηέιεζκα ηξηψλ δηαδνρηθψλ ηεθηνληθψλ θάζεσλ. 

Ζ πξψηε θάζε, δεκηνχξγεζε ξήγκαηα νξηδφληηαο νιηζζήζεσο, δηεπζχλζεσο 

Α-Γ θαη, πηζαλψο, ζπλδέεηαη κε ηελ δξάζε ηνπ λφηηνπ θιάδνπ ηνπ 

νξηδνληηνιηζζεηηθνχ ξήγκαηνο ηεο Αλαηνιίαο. 

Ζ δεχηεξε θάζε είλαη εθειθπζηηθή θαη πξνθάιεζε ηα κεγάια θαλνληθά 

ξήγκαηα, δηεπζχλζεσο ΒΓ-ΝΑ θαη ηα αξηζηεξφζηξνθα νξηδφληηαο νιηζζήζεσο, 

δηεπζχλζεσο ΒΒΓ-ΝΝΑ. 

Ζ ηξίηε θάζε πξνθάιεζε θαλνληθά ξήγκαηα, δηεπζχλζεσο Α-Γ θαη ηελ 

επαλαδξαζηεξηνπνηήζε ησλ παιαηφηεξσλ δνκψλ. Ζ δηεχζπλζε ηνπ εθειθπζκν, ζηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, είλαη Β-Ν (ελεξγφ εθειθπζηηθφ πεδίν γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ Αηγαίνπ). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ξεμηγελείο δνκέο είλαη ηα ξήγκαηα Άλσ Υάιηθα, Κάησ 

Υάιηθα, Μφξηαο, Αθιεηδηνχ, Φάξνπ θαη Λαθέξδαο. 
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Ο ηεθηνληθφο ράξηεο ηεο λήζνπ (Δηθφλα 2), ζαθψο ππνδειψλεη απμεκέλν 

ζεηζκηθφ δπλακηθφ. Ζ παξνπζία ξεγκάησλ θαη, γεληθψο ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο είλαη ζεκαληηθή.  

 

Δηθόλα 2: Δλεξγέο ζεηζκηθέο γξακκέο ηεο λήζνπ Λέζβνπ (Καηζηθάηζνο, 1982) 

 

Ζ ζπλχπαξμε ηεο απηφρζνλεο ελφηεηαο πξναιπηθψλ θαη αιπηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ κε ηελ αιιφρζνλε ελφηεηα ησλ αιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηε ζεηξά ησλ 

κεηαιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ δεκηνπξγεί έλα πιαίζην έληνλεο ηεθηνληθήο δξάζεο πνπ 

έρεη επηδξάζεη ζην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Σελ έληνλε 

ηεθηνληθή εηθφλα ζπκπιεξψλνπλ ηα ηεθηνληθά θαιχκκαηα θαη νη επσζήζεηο, θαζψο 

θαη ην γεγνλφο ησλ ηξηψλ ηεθηνληθψλ θάζεσλ, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο. Απφ 

λενηεθηνληθήο πιεπξάο, ηα κεγάια ξήγκαηα Α-Γ, κε θιίζε πξνο Β ή πξνο Ν έρνπλ 

θαηαθεξκαηίζεη ην ζχλνιν αιπηθψλ θαη κεηαιπηθψλ ζρεκαηηζκψλ, δεκηνπξγψληαο 

δηαδνρηθά ηεθηνληθα βπζίζκαηα. (Μαθξφπνπινο,1998; Fytikas et al.,1999; 

Koukouvelas and Aydin ,2002) 

 

3.1.4 Γεωηεθηοληθό θαζεζηώς ηες περηοτής 

Ζ λήζνο Λέζβνο βξίζθεηαη ζηηο αλαηνιηθέο πνξάδεο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο 

θαη αλήθεη ζην παιαηφ εθαηζηεηαθφ ηφμν πνπ έδξαζε θαηά ην Μέζν Μεηφθαηλν, πξηλ 
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απφ 15-19 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Ζ ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη πςειή θαη έρεη 

πιεγεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ απφ ηζρπξνχο θαηαζηξνθηθνχο ζεηζκνχο, νη 

νπνίνη έρνπλ ηα επίθεληξά ηνπο ζην γεηηνληθφ ζαιάζζην ρψξν, θαζψο θαη ζηηο αθηέο 

ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Ζ ηεθηνληθή εμέιημε ηεο λήζνπ Λέζβνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ επξχηεξε 

λενηεθηνληθή εμέιημε ηνπ Αηγαίνπ πνπ άξρηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οιηγνθαίλνπ (15 

εθαηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ), πξνθαιψληαο κεγάιεο θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο 

θπξίσο ζην Κξεηηθφ Πέιαγνο. ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ ε δηεχζπλζε ησλ 

εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ είλαη ΒΒΑ-ΝΝΓ (Γειήκπαζεο θαη Γξαθφπνπινο, 1974; 

Γξαθφπνπινο θαη Γειήκπαζεο 1982), εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ 

παξαηεξείηαη ζηξνθή ησλ αμφλσλ απηψλ πξνο ΝΑ-ΒΓ (Γειήκπαζεο θαη Βνχιγαξεο, 

1989). Οη εθειθπζηηθέο ηάζεηο κε δηεχζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε 

γεσηεθηνληθή εμέιημε ηεο λήζνπ Λέζβνπ. 

Απφ ηελ ηεθηνληθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ κηθξνδηαξξήμεσλ ηεο 

λήζνπ Λέζβνπ (Καηζηθάηζνο, 1982), πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. ηε Λέζβν απαληψληαη ηξία θχξηα ζπζηήκαηα δηαξξήμεσλ κε δηεπζχλζεηο: 

 Β 40
ν
 - 60

ν
 Γ 

 Β 30
ν
 - 60

ν
 Γ 

 Α – Γ 

2. Σν ζχζηεκα ΒΑ-ΝΓ δηεπζχλζεσο επηθξαηεί ζην ΝΑ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. 

3. Οη δηαξξήμεηο ΒΓ-ΝΑ θαη Α-Γ δηεπζχλζεσο παξνπζηάδνπλ παξάιιειε 

δηάηαμε κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλεγνξεί ζην φηη νη δηαξξήμεηο απηέο δηακφξθσζαλ ηηο ζεκεξηλέο αθηέο. 

4. Σα ξήγκαηα κε ΒΓ-ΝΑ δηεχζπλζε είλαη ηα παιαηφηεξα. 

 

3.1.5 Ιζηορηθή ζεηζκηθόηεηα ηες περηοτής Μσηηιήλες 

χκθσλα κε ηνλ Παπαδάρν (1989) έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κειέηεο ηεο 

γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο ζεηζκηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο είλαη ν ρσξηζκφο ηεο ζε 
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ζεηζκηθέο δψλεο. Ζ ζεηζκηθφηεηα ηνπ Αηγαίνπ είλαη απνδεδεηγκέλα πςειή θαη ε 

Λέζβνο αλήθεη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο δψλεο 14. Απηφ ζπλεπάγεηαη κεγάιε 

ζεηζκηθφηεηα, ηθαλή λα δψζε ζεηζκνχο κεγέζνπο κέρξη 7.0 R. Σέηνηνη ζεηζκνί, έρνπλ 

γίλεη δχν ζηε Λέζβν, ν έλαο ζηηο 7/3/1867 θαη ν άιινο ζηηο 18/11/1919. 

Ζ έξεπλα ζε ηζηνξηθέο πεγέο έδεημε φηη ζεκαληηθνί ζεηζκνί έπιεμαλ θαηά 

θαηξνχο ηε λήζν Λέζβν. Οη ζεκαληηθφηεξνη ηζηνξηθνί ζεηζκνί ηεο Λέζβνπ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ην 1899 είλαη νη: 

 231 π.Υ., Αξίζβε, Πχξξα (Λέζβνο) 

 167 π.Υ., Άληηζζα (Λέζβνο) 

 1383 Απγνχζηνπ 6, μεκεξψκαηα, Μπηηιήλε 

 1754 Ηνπλίνπ 12, Αηγαίν 

 1882 Απξηιίνπ1, Μεζφηνπνο Λέζβνπ 

 1889 Οθησβξίνπ26, 01:19, Υχδεξα (Λέζβνο) 

Όινη νη ζεηζκνί ηεο Μπηηιήλεο πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα 1880-1899, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ κηθξά κεγέζε, δείρλνπλ, φκσο ηε ζεηζκηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνρήο. χκθσλα κε απηή, ζηε Λέζβν, θαη θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα Μπηηιήλε, 

ζπρλά γίλνληαη αηζζεηνί ζεηζκνί, είηε ηνπηθνί, είηε πξνεξρφκελνη απφ ζεηζκνγφλεο 

εζηίεο απφ ηε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηνπ Αδξακπηίνπ θαη ηεο Πεξγάκνπ.  

 

3.2 ΜΔΣΡΗΔΙ ΠΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΙΜΙΚΗ 

ΑΠΟΚΡΙΗ ΔΓΑΦΧΝ ΣΟ ΑΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο αθνξά ηε ιήςε κεηξήζεσλ πεδίνπ γηα ηε 

κειέηε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. 

Ζ κειέηε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο εδαθψλ ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο 

ηεο Μπηηιήλεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν εδαθηθνχ ζνξχβνπ (Nakamura). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία έηε θαη δεθάδεο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί δηεζλψο αλαθεξφκελεο ζε απηή. Πξψηνο ν 

Οmori (1907) παξαηήξεζε ηελ αιιειεπίδξαζε εδαθηθνχ ζνξχβνπ θαη γεσινγηθψλ 
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ζπλζεθψλ. Σν 1954 ν Kanai εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ηνπ εδαθηθνχ ζνξχβνπ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ελίζρπζεο πνπ πξνθαινχλ ραιαξνί εδαθηθνί 

ζρεκαηηζκνί, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ησλ αλαινγηθψλ ζεηζκνγξάθσλ ηεο επνρήο. 

Έθηνηε πνιιέο δεκνζηεχζεηο είραλ σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο πξφηαζεο ηνπ 

Kanai. Μεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ Guerrero-Michoacan (1985), φπνπ έγηλε θαλεξφ πσο ε 

πιεξνθνξία πνπ παξείρε ε απιή θαη ρακεινχ θφζηνπο θαηαγξαθή ηνπ εδαθηθνχ 

ζνξχβνπ ήηαλ ζπλεπήο κε εθείλε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ηζρπξήο εδαθηθήο θίλεζεο 

θαη κεηά ηε δεκνζίεπζε πνιιψλ κειεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ηερληθήο H/V λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζεηζκηθήο απφθξηζεο ραιαξψλ εδαθηθψλ απνζέζεσλ, ην ελδηαθέξνλ θνξπθψζεθε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990. (Singh et al, 1988; Yamanaka et al, 1994; Bour et al, 

1998; Rodriguez and Midorikawa, 2002; Mirzaoglu and Dykmen, 2003, Moisidi, 

2009) 

Ζ κεγάιε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηηο ηνπηθέο επηδξάζεηο θαη ζηηο κηθξνδσληθέο 

κειέηεο κεηά ηνπο θαηαζηξεπηηθνχο ζεηζκνχο ηνπ Μεμηθφ (1985), Spitak (1988), 

Loma Prieta (1989) θαη Kobe (1995) θαζψο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηαζέζηκσλ 

κέζσλ θαη δεδνκέλσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή ρακειήο ζεηζκηθφηεηαο πεξηνρέο 

ζπλεηέιεζαλ ζην λα πξνζειθχζεη πνιινχο εξεπλεηέο απηή ε εχρξεζηε θαη ρακεινχ 

θφζηνπο ηερληθή.  

Σν 1989 ν Nakamura αλαδσνγφλεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα ρξεζηκνπνηψληαο 

ςεθηαθά δεδνκέλα. Πξψηνη νη Field θαη Jacob (1993) θαη αξγφηεξα νη Lachet θαη 

Bard (1994) πξνζέθεξαλ ζεσξεηηθή ππνζηήξημε, πξνζπαζψληαο λα ππνινγίζνπλ ηελ 

απφθξηζε νξηδφληησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη εμνκνηψλνληαο ηνλ εδαθηθφ ζφξπβν 

κε ηπραία θαηαλνκή ζεκεηαθψλ πεγψλ, κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εθπνκπήο. 

Βξέζεθε φηη ην θάζκα ησλ νξηδφληησλ ζπληζησζψλ ηνπ εδαθηθνχ ζνξχβνπ πεξηέρεη 

ηελ βαζηθή ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο εδαθηθήο ζηήιεο. ηε ζπλέρεηα, ηα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψζεθαλ απφ πιήζνο δεκνζηεχζεσλ πεηξακαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (π.ρ. Field et al., 1990, 1992, 1993; Field and Jacob, 1994, 1995; 

Ohmachi, 1991; Lachet et al., 1994; Lermo et al., 1992; Mucciarelli and Monachesi, 

1998; Fah et.al., 1997; Bindi et al., 2000 θιπ).  

Ζ κέζνδνο αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα εδαθηθνχ ζνξχβνπ απφ εηδηθνχο ςεθηαθνχο 

ζεηζκνγξάθνπο πςειήο αλάιπζεο (24bits) θαη επξείαο θαζκαηηθήο πεξηνρήο 

ιεηηνπξγίαο έηζη ψζηε κε θαηάιιειε θαζκαηηθή αλάιπζε λα δηαπηζηψλνληαη νη 
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ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη ην επίπεδν ελίζρπζεο ησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ 

ην ππφβαζξν έσο ηελ επηθάλεηα (εκπεηξηθή ζπλάξηεζε κεηαθνξάο).  

Δπηπιένλ εάλ είλαη γλσζηή ε ηαρχηεηα ησλ εγθαξζίσλ θπκάησλ ζην 

ππφβαζξν (κέζσ γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ), είλαη δπλαηή θαη ε εθηίκεζε ηεο 

κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο α θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή γ ηεο κέγηζηεο 

νξηδφληηαο παξακφξθσζεο ησλ επηθαλεηαθψλ ζρεκαηηζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρπξήο 

ζεηζκηθήο δφλεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλάινγε κειέηε εδαθηθνχ ζνξχβνπ έγηλε 

πξφζθαηα θαη ζην Κνινζζαίν ηεο Ρψκεο (Nakamura et al., 2000).  

Ζ κέζνδνο ζα αμηνπνηήζεη ηα δεδνκέλα εδαθηθνχ ζνξχβνπ απφ κεηξήζεηο ζην 

αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο κε εηδηθνχο ςεθηαθνχο ζεηζκνγξάθνπο 

πςειήο αλάιπζεο θαη επξείαο θαζκαηηθήο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο. Με θαηάιιειε 

θαζκαηηθή αλάιπζε ζα πξνθχςνπλ νη ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη ην επίπεδν 

ελίζρπζεο ησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ην ππφβαζξν έσο ηελ επηθάλεηα 

(εκπεηξηθή ζπλάξηεζε κεηαθνξάο). Σν επίπεδν ελίζρπζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζεσξείηαη σο ην ειάρηζην δπλαηφ ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ. 

Δπεηδή ε βαζηθή ηδηνζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βάζνο ησλ 

ηδεκάησλ έσο ην ππφβαζξν θαζψο θαη ηελ ππθλφηεηά ηνπο, είλαη δπλαηή θαη ε 

εθηίκεζε απηνχ ηνπ βάζνπο κε ζθάικα ηεο ηάμεο ηνπ 10% (Seht and Wohlenberg, 

1999).  

Μεηά ην αξρηθφ απηφ ζηάδην βαζκνλφκεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εθηεηακέλεο κεηξήζεηο κηθξνζνξχβνπ ζε ππθλφ πιέγκα ζέζεσλ ζην αζηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Με ηνλ φξν ‗κηθξνζφξπβνο‘ ελλννχκε ηηο 

ζπλερείο ηαιαληψζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ παξάγνληαη απφ θπζηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο ν άλεκνο, ε ζάιαζζα, ηα θχκαηα, ζεηζκηθέο δνλήζεηο κηθξνχ 

κεγέζνπο θαζψο θαη απφ ηερλεηέο πεγέο. Γεληθά, ηα δεδνκέλα κηθξνζνξχβνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζεκειηψδνπο ζπρλφηεηαο ησλ εδαθηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θαζκαηηθνχ ιφγνπ ηεο νξηδφληηαο πξνο ηελ 

θαηαθφξπθε ζπληζηψζα (Nogoshi and Igarashi 1971 θαη Nakamura 1989), ε νπνία 

θαη ζα εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Θα γίλεη επεμεξγαζία ησλ 

θαηαγξαθψλ έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ παξάζπξα κηθξνζνξχβνπ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ αλζξσπνγελείο παξάγνληεο (Duval et al., 2003; Mucciarelli, 1998) 

θαη ζα ππνινγηζηεί ν πεηξακαηηθφο θαζκαηηθφο ιφγνο ηεο νξηδφληηαο πξνο ηελ 

θαηαθφξπθε ζπληζηψζα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππνινγηζηεί, ζε θάζε ζέζε ηνπ 
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πιέγκαηνο ησλ κεηξήζεσλ, ε ζεκειηψδεο ζπρλφηεηα. Σέινο, ζα παξαρζεί ράξηεο ηνπ 

θάζε πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή 

ηεο ζεκειηψδνπο ζπρλφηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηε γεσινγηθή δνκή 

ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Yamanaka et al., 1994; Duval et al. 1995; Suzuki et al., 1995; Gaull 

et al., 1995; Field, 1996; Schenková and Zahraník, 1996; Fäh et al., 1997; Ibs-von 

Seth and Wohlenberg 1999; Jiménez et al., 2000; Delgaro et al, 2000a; Delgaro et al, 

2000b; Bodin et al., 2001; Alfaro et al., 2001; Navarro et al., 2001; Duval et al., 2001; 

Woolery and Street, 2002, Sarris et al., 2010).  

ηα πιαίζηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EVG1-CT-2000-00026) γηα ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κηθξνζνξχβνπ, αιιά θαη λέεο ηερληθέο αλάιπζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην εξγαζηήξην Γεσθπζηθήο θαη εηζκνινγίαο ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηεο ζην πιαίζην εζληθψλ θαη επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ (SERISK, TALOS, ARCHEMIDES II). 

3.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗ Δ ΥΔΓΟΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Δ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΥΑΡΣΔ. 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΑΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ. 

Οη Ariki et al (2004) δεκηνχξγεζαλ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έλαλ ζεηζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (READY - 

REaltime Assessment of earthquake Disaster in Yokohama system). Απηφ ην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα ζεηζκνγξάθσλ πνπ ζπιιέγεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

γηα ην ζεηζκφ θαη έλα ζχζηεκα εθηίκεζεο ησλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

ζεηζκφ θαη ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα ζεηζκνγξάθσλ. Δπηηξέπεη 

αθξηβή θαη ζηαζεξή ζπιινγή δεδνκέλσλ: δεδνκέλα ζεηζκηθήο έληαζεο εληφο 3 

ιεπηψλ, θαη‘ εθηίκεζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο βιάβεο εληφο 20 ιεπηψλ θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πξαγκαηηθέο βιάβεο ζην δξφκν εληφο 60 ιεπηψλ. Αξρηθά ζπλέζεζαλ ζεηζκηθά 

θχκαηα ζε 150 ζεηζκνγξαθηθνχο ζηαζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζεηζκνχο. ηε 

ζπλέρεηα, ππνιφγηζαλ ηηο ζεηζκηθέο εληάζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ READY θαη ηηο 

εηζήγαγαλ ζε έλα ράξηε γηα θάζε ζεηζκφ. Έηζη κε ηε δεκηνπξγία ελφο shakemap 
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πξφβιεςαλ ηε ξεπζηνπνίεζε ζηελ πφιε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνπο ζεσξνχκελνπο 

ζεηζκνχο.  

ηε ζπλέρεηα έιαβαλ ρψξα θη άιιεο πξνζπάζεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε ζπλερή 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Final 

Technical Report,2004-2006) Οη πξνζπάζεηεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή 

ραξηψλ κε ηηο θαη‘ εθηίκεζε εληάζεηο ή ηηο παξακέηξνπο εδαθηθήο θίλεζεο (π.ρ. 

επηηαρχλζεηο). ήκεξα, κε ηελ ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο, θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS) (Υαηδφπνπινο, 2006), παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνληαη ηαρχηαηεο εθηηκήζεηο ζε απψιεηεο γηα δηάθνξα ζελάξηα, 

θαη κηα πνιχ βειηησκέλε ηθαλφηεηα ραξηνγξάθεζεο ηνπο (Lang et al.,2008).  

θνπφο ηεο ηειηθήο θάζεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο είλαη ε 

αλάπηπμε `δπλακηθνχ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ - GIS) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ην νπνίν ζα εδξάδεηαη ζε 

λέεο κεζνδνινγίεο γξήγνξεο αλάιπζεο ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ ηζρπξήο θίλεζεο 

ιακβάλνληαο ππφςελ ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηνπο φπσο απηφ αλαιχεηαη κε λέεο 

ηερληθέο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεηζκνινγηθνχ ζήκαηνο.  

Θα αλαπηπρζεί έλα ΓΠ ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεδνκέλα θαη ζα 

θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δπλακηθνχ ράξηε 

επηθηλδπλφηεηαο. Σν ΓΠ ζα βαζηζζεί ζε ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν 

δηαλπζκαηηθνπνηεκέλσλ ραξηψλ ηεο ΓΤ θιίκαθαο 1:5000 ην νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί 

κε πιεξνθνξίεο απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο (Quick Bird). 

Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη πςνκεηξηθά δεδνκέλα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ηζνυςψλ θακππιψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα κνληέια 

ηνπ πςνκέηξνπ, ηεο θιίζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ εδάθνπο.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη ςεθηαθέο δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη ηνπνγξαθηθνί 

ράξηεο ζα αμηνπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ςεθηαθά ππφβαζξα 

ησλ θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ, κε έκθαζε ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, θαζψο θαη 

ράξηεο ησλ θχξησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά 

ηεηξάγσλα, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ςεθηαθά ππφβαζξα ησλ θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ κε έκθαζε ηνλ 

πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο θαζψο θαη ππφβαζξα ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ. 

To ΓΠ ζηε ζπλέρεηα ζα θάλεη ηε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ κεηξήζεσλ πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Ο 



16 

 

επηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη λα απνηειέζεη ην ΓΠ έλα ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν ζε ζέκαηα ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε πεξίπησζε 

ζεηζκνχ, θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζεηζκηθνχ 

θηλδχλνπ.  

Οη κεηξήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα εηζαρζνχλ ζηε γεσγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ΓΠ. Απφ ηηο κεηξήζεηο κηθξνζνξχβνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ράξηεο ηεο 

ζεηζκηθήο ζπρλφηεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ κε γεσαλαθνξά ζην 

ππφβαζξν ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ. Σα ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα (θχξηα δεκφζηα 

θηίξηα) ζα ζπλνδεχνληαη απφ βάζε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ 

ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ, θάλνληαο εθηθηή ηελ επηιεθηηθή, θαηά 

θαηεγνξία, αλάθηεζε πιεξνθνξίαο.  

ην ηειηθφ ζηάδην ζα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ δπλακηθνχ ράξηε 

επηθηλδπλφηεηαο κέζσ ηνπ ΓΠ (Vasilakos et al, 2007). Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαηαγξαθή ηεο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο ζε βξαρψδεο ππφβαζξν θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαζρεκαηηζκψλ (ζα επηρεηξεζεί ε εθαξκνγή ηεο 

θιαζζηθήο ηερληθήο ηνπ γξήγνξνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier αιιά θαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηερληθήο θπκαηηδίσλ –wavelets) ζα ππνινγίδεη ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο 

ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο ζην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Μπηηιήλεο ιακβάλνληαο ππ΄ φςε 

ηα θαζκαηηθά δεδνκέλα ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο εδαθηθήο ελίζρπζεο (Vallianatos, 

Hloupis, 2008; Hloupis et al, 2003; Hloupis et al, 2004). 

Με άιια ιφγηα, ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ε ξεαιηζηηθή θαη ζε ζρεδφλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απεηθφληζε ηεο εδαθηθήο θίλεζεο (shakemap). To ShakeMap 

αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηνπο ζεηζκνχο ζηε λφηηα Καιηθφξληα σο ηκήκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο TriNet, κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο ησλ U.S. Geological Survey (USGS), 

California Institute of Technology (Caltech), θαη California Geological Survey (CGS) 

(Wald, 1999).  

  

3.4   ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

3.4.1  Γεκηοσργία Φεθηαθής Βάζες Γεδοκέλωλ 

Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, δειαδή ε ζπιινγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα 
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ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ηεο κειεηνπκέλεο πεξηνρήο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αθξηβή θαη ελεκεξσκέλα, ψζηε λα 

πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. Αθνχ έρνπλ ζπιιερζεί ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία, ην επφκελν ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

Απαξαίηεην ζηνρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο απνηειεί ν γεσινγηθφο 

ράξηεο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο, ν νπνίνο ζα ζπλδξάκεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζεκείσλ πνπ ζα γίλνπλ νη κεηξήζεηο πεδίνπ γηα ηελ κειέηε ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε γεσαλαθνξά ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε ηεο πφιεο 

ηεο Μπηηιήλεο θαη ςεθηφπνηεζε ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ζ 

γεσαλαθνξά θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε έγηλε κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS. 

ηε ζπλέρεηα ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν εκπινπηίζηεθε θαη κε άιια ζηνηρεία (νδηθφ 

δίθηπν ηεο πφιεο, πεξηνρέο ξεπζηνπνίεζεο, ξήγκαηα, αθηνγξακκή, θηίξηα 

εθπαίδεπζεο, θηίξηα έθηαθηεο αλάγθεο, μελνδνρεία, ζπλνηθίεο, ππεξεζίεο, νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα). Σέινο, ζηηο δηαζηαπξψζεηο (junctions) ζην  νδηθφ δίθηπν έγηλε εηζαγσγή 

πςνκέηξσλ απφ ηνλ ράξηε 1:500 (παιηφ ζρέδην πφιεο). 

 

3.4.2 Μεηρήζεης εδαθηθού ζορύβοσ 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ράξηεο θάζε πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε  κεηαβνιή ηεο ζεκειηψδνπο ζπρλφηεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηαγξαθέο εδαθηθνχ ζνξχβνπ ζηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο. ηε 

ζπλέρεηα απηέο νη θαηαγξαθέο ζα αλαιπζνχλ θαη ζα ππνζηνχλ επεμεξγαζία έηζη ψζηε 

λα ππνινγηζηεί ε ζεκειηψδεο ζπρλφηεηα θαη κηα εθηίκεζε ηεο ελίζρπζεο ζε θάζε 

ζέζε ηνπ πιέγκαηνο κεηξήζεσλ. 

Οη θαηαγξαθέο εδαθηθνχ ζνξχβνπ είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Δπθνιία εθαξκνγήο αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη ρψξνπ. 

 Απιή ρξήζε νξγάλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. 

 Γελ δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 
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Λφγσ απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ, νη κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ εδαθηθφ ζφξπβν 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζε κηθξνδσληθέο κειέηεο. Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ εδαθηθνχ ζνξχβνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηνπηθήο επηθαλεηαθήο γεσινγίαο ζηελ 

ζεηζκηθή θίλεζε είλαη: 

1. Σερληθή ησλ απφιπησλ θαζκάησλ (Μέζνδνο Kanai) 

2. Σερληθή Kagami (Σερληθή Σππηθνχ Φαζκαηηθνχ Λφγνπ SSR) 

3. Σερληθή Nakamura ή HVSR (Σερληθή Φαζκαηηθνχ Λφγνπ νξηδφληηαο 

πξνο θαηαθφξπθε ζπληζηψζαο H/V) 

4. Σερληθή Αληηζηξνθήο ηεο Σαρχηεηαο ησλ θπκάησλ κέζσ θαηάιιεισλ 

ζεηζκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε αξηζκεηηθψλ 

κεζφδσλ γηα ηε ζεσξεηηθή εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ηνπηθψλ 

εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. 

Οη ηξεηο πξψηεο ηερληθέο έρνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξέρνπλ άκεζα 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκειηψδνπο ηδηνζπρλφηεηαο ηεο ππφ κειέηε 

ηνπνζεζίαο θαζψο θαη κηα ζρεηηθή εθηίκεζε ηνπ πιάηνπο ηεο εδαθηθήο ελίζρπζεο. Ζ 

ηέηαξηε ηερληθή είλαη κηα γεσθπζηθή κέζνδνο, ε νπνία εθηφο απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ πξνεγνχκελσλ πνζνηήησλ νδεγεί θαη ζε έκκεζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ εδαθηθή θίλεζε. Σέινο, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ζα εθαξκνζηεί ε ηξίηε ηερληθή (Σερληθή 

Nakamura).  

 

3.4.3  Παραγωγή δσλακηθού τάρηε δηατείρηζες ζεηζκηθού θηλδύλοσ 

Ο Σάηαξεο (2002) επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

θνκβηθψλ ζεκείσλ ηκήκαηνο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο, ζηα νπνία ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα βαηφηεηαο, απφ κεξηθέο ή νιηθέο θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ 

θαη αθ‘ εηέξνπ ε ράξαμε δηαδξνκψλ αζθαινχο πξφζβαζεο ή απνκάθξπλζεο απφ 

πιεγείζεο πεξηνρέο, θαηά ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ πξνηεηλφκελε 

εξεπλεηηθή δξάζε επεθηείλεη ηε αλσηέξσ πξνζέγγηζε κε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 
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θαη ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν (near real time). Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε 

λέσλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε θαζκαηηθή απνθξηζε ζηε ζεηζκηθή 

θίλεζε ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. Σν εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζεκεία ηεο πφιεο ζηα νπνία αλακέλνπκε απμεκέλεο  

ηηκέο ηεο εδαθηθήο θίλεζεο. Σν ΓΠ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν ιήςεο απνθάζεσλ (decision support systems).  

Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί πνιχηηκνο, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

επέκβαζε, ζε πιεγείζεο απφ ην ζεηζκφ πεξηνρέο. 

 

4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

χκθσλα κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί εθηηκνχκε φηη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2012 ζα έρεη νινθιεξσζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο θαζψο θαη ε ζπγγξαθή ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη 

ηψξα ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο: 

- Γεσαλαθνξά θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε ηεο πφιεο ηεο 

Μπηηιήλεο.  

- πιινγή ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 

γεσινγηθνχ ράξηε. 

- πιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε γεσινγία θαη ηε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο. 

- Μεηαθίλεζε ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξα ζηα Υαληά  (Σ.Δ.Η. Κξήηεο) θαη 

εθπαίδεπζή ηεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κηθξνζνξχβνπ θαη λέσλ ηερληθψλ αλάιπζεο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρεη 

θαηαξηηζηεί κε εθηηκψκελν ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηεο δηαηξηβήο ηα ηέιε ηνπ 

2012: 
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