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Η ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Oι  μικροζωνικές  μελέτες 
Οι μικροζωνικές μελέτες είναι εξειδικευμένες μελέτες που 
έχουν στόχο τον διαχωρισμό μιας περιοχής σε ζώνες, δηλαδή σε 
επιμέρους περιοχές, η κάθε μια εκ των οποίων έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά έναντι σεισμικής κίνησης (απόκρισης) και γενικά 
παρόμοια συμπεριφορά του εδάφους κάτω από συνθήκες σεισμού. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως τις μέγιστες επιταχύνσεις, 
τις ταχύτητες και το εύρος μετακίνησης του εδάφους, το συχνοτικό 
περιεχόμενο της σεισμικής κίνησης και τα φάσματα της εδαφικής 
απόκρισης.

Η γεωλογική και τεκτονική δομή καθώς, επίσης, οι μηχανικές 
ιδιότητες του υπεδάφους αποτελούν βασικούς παράγοντες στην 
όλη συμπεριφορά μιας ζώνης κάτω από σεισμικές δονήσεις. 
Οι παράγοντες αυτοί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και το πεδίο 
δραστηριότητας των μηχανικών γεωλόγων. Πέραν αυτών, όμως, για 
την εκπόνηση μικροζωνικών μελετών απαιτείται η συμμετοχή και 
άλλων επιστημόνων όπως γεωφυσικών, σεισμολόγων, σεισμικών 
μηχανικών και γεωτεχνικών μηχανικών. 

Το κύριο τελικό προϊόν των μικροζωνικών μελετών είναι οι 
μικροζωνικοί χάρτες στους οποίους για κάθε ζώνη δίδεται η 
μέγιστη τιμή της αναμενόμενης ισχυρής εδαφικής κίνησης καθώς 
και άλλες χρήσιμες παράμετροι όπως:

• οι μέγιστες τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης,
• οι αναμενόμενες παραμορφώσεις του εδάφους,
• τα φάσματα ελαστικής απόκρισης,
• οι θεμελιώδεις περίοδοι και το δυναμικό ενίσχυσης των 

διάφορων γεωλογικών σχηματισμών, και
• τα φάσματα απόκρισης για τον αντισεισμικό σχεδιασμό.
                

Η σημασία τους στην εκτίμηση του σεισμικού 
κινδύνου
Τα ευρήματα των μικροζωνικών μελετών αποτελούν τη βάση για 
έναν πιο ασφαλή αντισεισμικό σχεδιασμό της πολεοδομικής 
ανάπτυξης μιας περιοχής. Στον σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνονται 
και οι προβληματικές περιοχές όπου, με βάση τις μικροζωνικές 
μελέτες, διαπιστώνονται ζώνες με δυνητικά φαινόμενα 
ρευστοποίησης, πιθανές κατολισθήσεις και καθιζήσεις ή και άλλες, 
π.χ. καρστικές υποχωρήσεις του εδάφους, κάτω από σεισμικές 
δονήσεις. Τα φαινόμενα αυτά οπωσδήποτε επαυξάνουν τον σεισμικό 
κίνδυνο για πρόκληση υλικών ζημιών και απώλεια ζωών.

Υιοθετώντας τα αποτελέσματα των μικροζωνικών μελετών, οι 
μελετητές μπορούν να σχεδιάζουν πιο ασφαλείς αντισεισμικές 
κατασκευές και ταυτόχρονα, όπου χρειάζεται, να ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα υφιστάμενων ασθενών ή προβληματικών 
κατασκευών.

Οι μικροζωνικές μελέτες είναι, ως εκ τούτου, ουσιώδους σημασίας 
για τη διαμόρφωση καθώς και την αναθεώρηση και βελτίωση του 
Αντισεισμικού Κώδικα μιας ευρύτερης περιοχής. Στόχος όλων των 
πιο πάνω διαδικασιών είναι η μείωση του σεισμικού κινδύνου στο 
δομημένο περιβάλλον ή, με άλλα λόγια, η αύξηση της σεισμικής 
επάρκειας των κατασκευών.

Μικροζωνικός xάρτης του ευρύτερου πολεοδομικού
συγκροτήματος Λεμεσού

Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Αθανασίου
στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού.

Βαθιά θεμελίωση βάθρων με πασσάλους

Μικροζωνικός xάρτης του ευρύτερου πολεοδομικού
συγκροτήματος Λάρνακας

Βαθιά θεμελίωση

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για τη Λευκωσία

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
• Τουρκοκύπριοι Γεωλόγοι
• Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για προσφορά Υπηρεσιών 

σε προγράμματα Ανάπτυξης (UNOPS)
• Γεωλογική Υπηρεσία Αμερικής
• Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 (ΕΤΕΚ)

Για τη Λεμεσό και την Πάφο 

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Αντισεισμικών
 Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)

Για τη Λάρνακα
• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
• Praxis Consultants, C.A., Venezuela
• Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πανεπιστημίου
 Αμβούργου Γερμανίας

Δορυφορική φωτογραφία στην οποία είναι ορατές οι περιοχές όπου έχουν διεξαχθεί μικροζωνικές μελέτες



To  ιστορικό  των  μικροζωνικών
μελετών  στην  Κύπρο  
Η Κύπρος βρίσκεται σε περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου 
που χαρακτηρίζεται από σχετικά έντονη σεισμική δράση. 
Η δράση αυτή ταλαιπωρεί το νησί μας από αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερα. Είναι γνωστοί, για παράδειγμα, οι 
μεγάλοι σεισμοί που κατέστρεψαν το 76 μ.Χ. τη Σαλαμίνα, 
το Κούριο και την Αμαθούντα. Στα πρόσφατα χρόνια 
καταστρεπτικός ήταν ο σεισμός του 1953 στην ευρύτερη 
περιοχή της Πάφου. 

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, και ιδιαίτερα τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, το κράτος επένδυσε μεγάλα 
χρηματικά ποσά για αναπτυξιακά και άλλα έργα όπως 
λιμάνια, αεροδρόμια, υπεραστικοί δρόμοι, γέφυρες, 
δημόσια κτήρια και προσφυγικοί οικισμοί.

Η συνεχής αυτή ανάπτυξη, μέχρι και σήμερα, σε ένα 
περιβάλλον με αυξημένη σεισμικότητα αλλά και έντονη 
τη μέριμνα του κράτους για μείωση, κατά το δυνατόν, των 
βλαβών και γενικά των επιπτώσεων από τους σεισμούς 
στο δομημένο περιβάλλον, οδήγησαν το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης στη διεξαγωγή μικροζωνικών μελετών. 
Το Τμήμα ανέλαβε αυτές τις μελέτες σε συνεργασία με 
συμβούλους και πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο 
Γεωφυσικής του Αμβούργου και η Γεωλογική Υπηρεσία 
των ΗΠΑ.

Η πρώτη μικροζωνική μελέτη στην Κύπρο έγινε το 1995 - 
1997 και κάλυψε το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της 
πόλης της Λάρνακας. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε πιλοτική 
εργασία για τις μεταγενέστερες μελέτες. Ακολούθησε η 
μικροζωνική μελέτη της ευρύτερης αστικής περιοχής της 
Λεμεσού τη διετία 1998 - 2000 και στη συνέχεια, η μελέτη 
της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας την 
τριετία 2000 - 2003. Η μελέτη αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο 
δικοινοτικού προγράμματος του Γραφείου των Ηνωμένων 
Εθνών για Προσφορά Υπηρεσιών σε Προγράμματα 
Ανάπτυξης (UNOPS). Το 2002 μέχρι το 2005 διεξήχθη 
η μικροζωνική μελέτη του ευρύτερου πολεοδομικού 
συγκροτήματος της πόλης της Πάφου. Η εκπόνηση των 
ειδικών αυτών μελετών προγραμματίζεται στο μέλλον να 
καλύψει και την ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου καθώς 
και την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς. 

Η διεξαγωγή μικροζωνικών μελετών απαιτεί τη διάθεση 
σχετικά μεγάλων χρηματικών κονδυλίων, τη συμμετοχή 
πολυκλαδικής ομάδας επιστημόνων και μεγάλη χρονική 
διάρκεια (συνήθως 2-3 χρόνια). Οι παράγοντες αυτοί 
εξαρτώνται από τη γεωγραφική έκταση της υπό μελέτη 
περιοχής, την πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια του 
γεωλογικού και σεισμοτεκτονικού της περιβάλλοντος 
καθώς και το επίπεδο λεπτομέρειας των μελετών. 
Ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τη μελλοντική επέκταση 
του σχετικού πολεοδομικού συγκροτήματος και το μέγεθος 
των σκοπούμενων μεγάλων έργων ανάπτυξης τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Οικιστική ανάπτυξη στο Πεντάκωμο σε αργιλώδη ασταθή εδάφη
• Κατολίσθηση ένεκα βαθιάς εκσκαφής στην πλαγιά λόφου
• Αντιμετώπιση κατολίσθησης - Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με βαθιά θεμελίωση 
(πασσάλοι) και βαθιές αγκυρώσεις στο μέτωπο εκσκαφής

Γεωτρητικές επιτόπιες εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές

Λευκωσία - Παραδοσιακά και συγχρονα κτήρια

Σεισμός 23/2/1995 στην Πάφο. Απώλεια δυο ανθρώπων στη Μηλιού από υποχώρηση 
στέγης. Σημαντικές ζημιές στο καμπαναριό της εκκλησίας στις Αρόδες. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το  είδος  των  ερευνητικών  εργασιών
Κατά την εκπόνηση των μικροζωνικών μελετών εκτελούνται 
διάφορα είδη έρευνας, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι 
τα εξής:

Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες
Οι έρευνες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομερείς γεωλογικές/
γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις τόσο των επιφανειακών 
αποθέσεων όσο και του βραχώδους υποβάθρου. 
Αναπόσπαστο μέρος τους είναι και η εκτέλεση ερευνητικών 
γεωτρήσεων, στις οποίες διεξάγονται διάφορες επιτόπιες 
δοκιμές όπως Δοκιμές Πρότυπης Διείσδυσης (SPT). Από 
τις γεωτρήσεις αυτές λαμβάνονται, επίσης, δείγματα για 
εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις.

Βασικός στόχος τους είναι ο προσδιορισμός της 
στρωματογραφίας του υπεδάφους και γενικά της 
γεωλογικής και τεκτονικής δομής καθώς, επίσης, 
τα μηχανικά (εδαφομηχανικά και εδαφοδυναμικά) 
χαρακτηριστικά των στρωμάτων, οι πηγές των σεισμών 
και ειδικότερα τα σεισμογόνα/ενεργά ρήγματα, που 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας και ενός άλλου κλάδου, 
της Νεοτεκτονικής.

Οι εργαστηριακές δοκιμές αποσκοπούν στον προσδιορισμό 
των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων, των διαφόρων 
γεωλογικών σχηματισμών τόσο κάτω από στατικές όσο 
και κάτω από δυναμικές συνθήκες. Τ΄ αποτελέσματα τους 
είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση της απόκρισης 
του εδάφους κάτω από σεισμικές επιβαρύνσεις.

Γεωφυσικές έρευνες
Οι γεωφυσικές έρευνες είναι επιτόπιες (έρευνες πεδίου) 
και έχουν στόχο τον προσδιορισμό των στρωματογραφικών 
ορίων σε βάθος, καθώς και τον υπολογισμό των ταχυτήτων 
των σεισμικών κυμάτων (εγκάρσιων και επιμηκών) 
στα διάφορα στρώματα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 
γεωσεισμικές διασκοπήσεις, γεωηλεκτρικές βυθο- 
σκοπήσεις, γεωηλεκτρικές τομογραφίες, μετρήσεις 
μικροθορύβου και μετρήσεις εντός γεωτρήσεων (cross 
hole / down hole).

Σεισμολογικές έρευνες
Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονται στη μελέτη της 
σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής η οποία συναρτάται 
από τη συχνότητα, το μέγεθος και την ένταση των σεισμών. 
Γι’ αυτό καθορίζονται οι πιθανοί σεισμογόνοι χώροι και τα 
επίκεντρά τους, τόσο των ιστορικών όσον και των πρόσφατων 
σεισμών που καταγράφηκαν με ενόργανες μεθόδους. Τα 
στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη μακροτεκτονική δομή 
της ευρύτερης περιοχής, διαμορφώνουν το σεισμοτεκτονικό 
μοντέλο της περιοχής που με τη σειρά του συμβάλλει 
στον καθορισμό των επιμέρους σεισμικών ζωνών, των 
μικροζωνών, που είναι ο κύριος στόχος της μελέτης.

Πολύ χρήσιμα εργαλεία στη σεισμολογική μελέτη είναι 
οι επιταχυνσιογράφοι, οι οποίοι εγκαθίστανται στην υπό 
μελέτη περιοχή καθόλη τη διάρκεια αυτής, για καταγραφή 
των πραγματικών σεισμών και την αξιολόγησή τους σε 
σχέση με την κίνηση/συμπεριφορά του εδάφους στην 
τρωθείσα περιοχή.

Μελέτες ανθεκτικότητας ή τρωτότητας των κατασκευών
Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή των ερευνών που έχουν ήδη 
αναφερθεί, για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου στο δομημένο 
κυρίως περιβάλλον, διεξάγεται συχνά και μελέτη ανθεκτικότητας ή 
τρωτότητας των κατασκευών ώστε να διαπιστωθεί ποιες από αυτές 
είναι αναγκαίο να ενισχυθούν. Στη μελέτη αυτή διαδραματίζουν ρόλο:

• Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, δηλαδή το 
μέγεθος του σεισμού, ο προσανατολισμός του σεισμογόνου 
ρήγματος, το εστιακό βάθος κ.λπ.

• Η απόσταση της κατασκευής από το επίκεντρο του σεισμού και 
κατ’ επέκταση ο βαθμός απόσβεσης των σεισμικών κυμάτων.

• Το είδος του εδάφους θεμελίωσης της κατασκευής και οι 
μηχανικές του ιδιότητες

• Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, π.χ. 
η ιδιοπερίοδος της κατασκευής, η μορφή (το σχήμα) 
της κατασκευής, ο τύπος θεμελίωσης, η ποιότητα των 
κατασκευαστικών υλικών και ο προσανατολισμός της έναντι 
της κατεύθυνσης άφιξης/ μετάδοσης του σεισμικού κύματος.


