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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα 6μηνιαία έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

∆.∆. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ. 

που έγινε για λογαριασμό του δήμου Πτολεμαΐδας (νυν Εορδαίας). 

 

Στις 07/07/2010 παρουσιάσθηκε μία εδαφική διάρρηξη στη βορειοδυτική μεριά 

του ∆.∆. Μαυροπηγής. Η δημοσιότητα που δόθηκε στο φαινόμενο από τους 

κατοίκους υποχρέωσε την τότε Νομαρχία Κοζάνης να αναθέσει στο ΙΓΜΕ την μελέτη 

του φαινομένου. Το πόρισμα του ΙΓΜΕ εξεδόθη στις 10/08/2010 που μεταξύ άλλων 

πρότεινε την παρακολούθηση του φαινομένου. 

Στις 01/09/2010 παρατηρήθηκε και δεύτερη εδαφική διάρρηξη η οποία 

βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το όριο του ορυχείου της Μαυροπηγής 

(100 m περίπου). Ο δήμος Πτολεμαΐδας (νυν Εορδαίας) μας κάλεσε στις 03/09/2010 

να επισκεφθούμε ως αντιπρόσωποι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

την περιοχή για να εκφράσουμε την άποψή μας για το φαινόμενο συνολικά. Η πρώτη 

προσέγγιση ήταν ότι το φαινόμενο ήταν πολυπαραμετρικό και θα απαιτούνταν η 

απασχόληση  πανεπιστημιακών διαφόρων ειδικοτήτων από το τμήμα Γεωλογίας. 

Στις 06/09/2010 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πτολεμαΐδας με την 

381/2010 απόφασή του προχωρά σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

δήμου Πτολεμαΐδας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 15 

Σεπτεμβρίου 2010 υπογράφεται από τα (συμβαλλόμενα μέρη) 1) δήμος Πτολεμαΐδας 

(νυν Εορδαίας) 2) την καθηγ. Σ. Κουΐδου-Ανδρέου αντιπρύτανη και πρόεδρο της 

επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. και 3) τον Θ. Τσάπανο καθηγητή Σεισμολογίας στο 

Α.Π.Θ. η προγραμματική σύμβαση. Με την εν λόγω σύμβαση ορίζεται ως 

επιστημονικά υπεύθυνος ο καθηγητής Θεόδωρος Τσάπανος και καθορίζεται ότι η 

διάρκειά της θα είναι 12 μήνες. Συμφωνείται επίσης να δοθεί μία πρόδρομη τεχνική 

έκθεση (παραδόθηκε 30 ∆εκεμβρίου 2010) καθώς 2 επίσημες τεχνικές εκθέσεις, μία 

με την συμπλήρωση του εξαμήνου (15 Μαρτίου 2011) και η τελική στα μέσα του 

Σεπτεμβρίου 2011. 

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος αφορούν την μελέτη 

φαινομένου των επιφανειακών διαρρήξεων στην εξεταζόμενη περιοχή καθώς και 
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αναζήτηση των αιτίων που τις προκαλούν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έγιναν 

στην περιοχή μελέτες  

α) της γεωλογίας της περιοχής και καταγραφή και αποτύπωση των 

επιφανειακών διαρρήξεων 

β) της σεισμολογίας της ευρύτερης περιοχής και διερεύνηση της υπόθεσης να 

οφείλονται οι επιφανειακές διαρρήξεις σε σεισμούς. 

γ) της τομογραφίας της περιοχής για την εύρεση διάφορων χαρακτηριστικών 

των επιφανειακών διαρρήξεων 

δ) της υδρογεωλογίας για την έρευνα της περίπτωσης οι επιφανειακές 

διαρρήξεις να σχετίζονται με πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και που οφείλεται αυτό  

και 

ε) η γεωτεχνική έρευνα της περιοχής. 

Στην έρευνα πήραν μέρος 8 καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας, 4 μέλη του 

επιστημονικού βοηθητικού προσωπικού και 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον τ. ∆ήμαρχο κ. Γ. Τσιούμαρη και το δημοτικό 

συμβούλιο για την ανάθεση της έρευνας, καθώς και τον τ. αντιδήμαρχο τεχνικών 

υπηρεσιών κ. Α. Βούρα για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε. Επίσης 

ευχαριστούμε τη δήμαρχο του δήμου Εορδαίας κ. Π. Βρυζίδου για την 

συμπαράστασή της, καθώς και τους επικεφαλής του ∆.∆. Μαυροπηγής κ. Σ. Μήτρου 

και από 01/01/2011 κ. Α. Εμμανουήλ για την βοήθεια και τις λύσεις που έδωσαν σε 

μικροπροβλήματα κατά την διάρκεια της έρευνας. Τέλος θέλουμε να πούμε ότι η 

έρευνα αυτή δεν θα απέδιδε χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση, βοήθεια και 

φιλοξενία των κατοίκων της Μαυροπηγής στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές μας 

ευχαριστίες. 

 

Θεσσαλονίκη, 10/03/2011 

 

 

Θεόδωρος Μ. Τσάπανος 

Καθηγητής Σεισμολογίας, Α.Π.Θ. 

 

 

 



 6

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΡΩΓΜΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΥ ∆.∆. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Σπ. Παυλίδης, Αλ. Χατζηπέτρος, & Ε. ∆ελόγκος Χ, 

Τομέας Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  

54124 Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 

 

 



 7

Εισαγωγή 

Σκοπός 
 

Το παρόν κείμενο αποτελεί την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διεξάγει η ομάδα έργου του Εργαστηρίου Γεωλογίας του Τμήματος 

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 

Η ομάδα έργου του Εργαστηρίου Γεωλογίας αποτελείται από ερευνητές με 

εμπειρία στη νεοτεκτονική, τη γεωλογική χαρτογράφηση και τη μελέτη αντίστοιχων 

φαινομένων σε άλλες περιοχές της χώρας (π.χ. Θεσσαλία, Λαγυνά Θεσσαλονίκης, 

Περαία Θεσσαλονίκης, κ.ά.). 

Αφορά τη μελέτη των εξής παραμέτρων των επιφανειακών ρωγμώσεων που 

αρατηρήθηκαν το καλοκαίρι του 2010 και έκτοτε στην ευρύτερη περιοχή του ∆.∆. 

Μαυροπηγής του ∆ήμου Πτολεμαΐδας: 

1. Χαρτογράφηση των επιφανειακών ρωγμώσεων. 

2. Ανάλυση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών (παράταξη, διεύθυνση 
κλίσης, άλμα, διάνυσμα μετατόπισης, κ.ά.). 

3. Συσχετισμός με τη γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής. 

Σημειώνεται ότι η έρευνα με εργασίες υπαίθρου είναι υπό εξέλιξη, πάντως τα 

περισσότερα από τα δεδομένα δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά. 

 

Γεωλογική-τεκτονική τοποθέτηση 

Γεωλογία της θέσης 
 

Ο οικισμός της Μαυροπηγής είναι δομημένος επάνω σε δύο κυρίως γεωλογικές 

μονάδες (Εικόνα 1): 

1. Πετρώματα υποβάθρου. Σε αυτά βρίσκεται δομημένο το ∆Ν∆ μέρος του 
οικισμού. Αποτελούνται από τεφρούς, ανακρυσταλλωμένους ασβεστολίθους 
του Μ. Τριαδικού – Κ. Λιασίου (T3-J5.k), οι οποίοι επικάθονται στο 
κρυσταλλικό υπόβαθρο των μαρμαρυγιακών/διμαρμαρυγιακών σχιστολίθων 
(sch) του Παλαιοζωικού.  

2. Σχηματισμός Προαστίου. Περιλαμβάνει κυρίως πολυγενετικά κροκαλοπαγή 
ποτάμιας προέλευσης μεγάλου πάχους του Κατ. Βιλλαφραγκίου. Στο 
σχηματισμό αυτό είναι θεμελιωμένο το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού. 
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Εικόνα 1. Απόσπασμα του δημοσιευμένου γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (Φύλλο Σιάτιστα - 

Ι.Γ.Μ.Ε., 1982) στην περιοχή της Μαυροπηγής. 

 

Οι παραπάνω γεωλογικοί σχηματισμοί καλύπτονται κατά θέσεις από μικρού 

γενικά πάχους αλλουβιακές και κολλουβιακές αποθέσεις, κώνους κορημάτων, 

πλευρικά κορήματα, εδαφικό μανδύα και ανθρωπογενείς επιχώσεις. 
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Τεκτονική της θέσης 

Η επαφή μεταξύ των δύο προαναφερθεντων κύριων γεωλογικών μονάδων 

είναι τεκτονική. Όπως διακρίνεται και στο χάρτη (Εικόνα 1), διαχωρίζονται από ένα 

ρήγμα ΒΒ∆-ΝΝΑ παράταξης. Το ρήγμα αυτό είναι κανονικό (μεταπτωτικό), έχει 

διεύθυνση κλίση προς τα ΑΒΑ και ανήκει στην παλαιότερη γενεά ρηγμάτων που 

επηρεάζουν τη λεκάνη της Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για ένα από τα ρήγματα που 

σχημάτισαν την αρχική λεκάνη της Πτολεμαΐδας και προκάλεσαν τη δημιουργία της 

λίμνης και την απόθεση των λιγνιτοφόρων μαργών. 

Το ρήγμα αυτό διαπιστώθηκε και από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή (βλ. σχετική έκθεση). Στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, μετρήθηκαν επιφάνειες του παλαιού αυτού ρήγματος στην ευρύτερη 

περιοχή Β∆ του οικισμού (Εικόνα 2). Πρόκειται για επιφάνειες που αποκαλύπτονται 

λόγω της διάβρωσης, οι οποίες δεν τέμνουν πρόσφατα ιζήματα. 

 

 

Εικόνα 2. Λεπτομέρεια της ρηξιγενούς επιφάνειας του γεωλογικού ρήγματος στην περιοχή της 

Μαυροπηγής. 

 



 10

Η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων (Εικόνα 3) δείχνει ότι αυτές είναι 

σύμφωνες με το χαρτογραφημένο ρήγμα στο δημοσιευμένο χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. 

επομένως θεωρείται ότι το ρήγμα αυτό έχει έκφραση στο χώρο όπου 

παρατηρήθηκαν οι επιφανειακές ρωγμώσεις. 

 

 

Εικόνα 3. Προβολή μεγίστων κύκλων των ρηξιγενών επιφανειών του ρήγματος της 

Μαυροπηγής. 

 

Το γεωλογικό ρήγμα της Μαυροπηγής έχει καλή επιφανειακή έκφραση στους 

πρόποδες του λόφου του Αγίου Μάρκου, όπου και παρατηρούνται καλά 

διατηρημένες ρηξιγενείς επιφάνειες που ορίζουν την επαφή του υποβάθρου με τα 

ιζήματα της λεκάνης και τα πλευρικά κορήματα. Στις επιφάνειες αυτές μετρήθηκαν τα 

γεωμετρικά και κινηματικά τους στοιχεία και από την επεξεργασία τους προέκυψε ότι 

δημιουργήθηκαν λόγω ενός εντατικού εφελκυστικού πεδίου ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Προβολή μεγίστων κύκλων των ρηξιγενών επιφανειών του ρήγματος της 

Μαυροπηγής στο λόφο του Αγίου Μάρκου. P: κύριος άξονας εφελκυσμού, T: κύριος άξονας 

συμπίεσης.  

 

Το εφελκυστικό αυτό πεδίο που δημιούργησε το ρήγμα της Μαυροπηγής 

ταυτίζεται με την παλαιότερη φάση εφελκυσμού στην περιοχή, η οποία δεν θεωρείται 

πλέον ενεργή. 

 

Επιφανειακές ρωγμώσεις 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 

χαρτογράφηση των επιφανειακών ρωγμώσεων με τη χρήση τοπογραφικών 

διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, ενώ καταγράφηκαν με GPS οι ακριβείς θέσεις των 

ρωγμώσεων και προβλήθηκαν σε δορυφορικές εικόνες και σε ορθοφωτογραφίες της 

περιοχής. 

Σε όλο το μήκος των ρωγμώσεων, μετρήθηκαν συγκεκριμένα ποσοτικά 

στοιχεία, όπως η παράταξη, η διεύθυνση κλίσης, το άλμα (displacement), το άνοιγμα 

(heave) και το διάνυσμα κίνησης. Η χαρτογράφηση και η καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των επιφανειακών διαρρήξεων έγινε σε διάφορα χρονικά 
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διαστήματα μέχρι και το Φεβρουάριο του 2011. Η παρακολούθηση και η 

χαρτογράφηση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έργου. 

Τα έως τώρα συμπεράσματα από την επεξεργασία των δεδομένων 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

Χαρτογραφημένες επιφανειακές ρωγμώσεις 
 

Οι επιφανειακές ρωγμώσεις σχηματίζουν δύο κύριες διακριτές γραμμές γενικής 

παράταξης Β∆ – ΝΑ (Εικόνα 5). Η βόρεια γραμμή έχει μήκος περί τα 350 m και 

βρίσκεται πλησίον του ορίου της εκσκαφείσας περιοχής του ορυχείου της 

Μαυροπηγής. Η νότια γραμμή έχει συνεχές μήκος περί τα 300 m, ενώ ασυνεχώς 

επεκτείνεται μέχρι τον οικισμό. Παρατηρούνται επίσης ορισμένες μεμονωμένες 

διαρρήξεις, οι οποίες δεν μπορούν να συσχετιστούν με κάποια από τις δύο αυτές 

γραμμές.  

Αποτελούνται από ρωγμώσεις σε σειρά, υποπαράλληλες ή επικαλυπτόμενες 

σε διάταξη en echelon. Το άλμα και το άνοιγμα των επιφανειακών ρωγμώσεων είναι 

πολύ μεταβλητό και κυμαίνεται από ελάχιστα χιλιοστά στην περίπτωση των 

τριχοειδών διαρρήξεων που παρατηρούνται μέσα στον οικισμό έως και 35 cm τοπικά 

στο δυτικό τμήμα της διάρρηξης. 

Γενικά η διεύθυνση κλίσης τους είναι προς τα ΒΑ, τοπικά όμως παρατηρούνται 

κλίσεις προς τα Ν∆, κυρίως σε αντιθετικές ρωγμώσεις, σχηματίζοντας έτσι μικρές 

τεκτονικές λεκάνες (micro-grabens, Εικόνα 6). Η γενικότερη δομή και διάταξη των 

ρωγμώσεων είναι χαρακτηριστική και έχει παρατηρηθεί και σε άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. 
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Εικόνα 5. Προβολή σε ορθοφωτογραφία των στοιχείων που προέκυψαν από τη χαρτογράφηση. Με κόκκινη γραμμή παρουσιάζονται οι επιφανειακές 

ρωγμώσεις, με μαύρη το χαρτογραφημένο γεωλογικό ρήγμα, με γαλάζια οι γεωφυσικές τομές που πραγματοποιήθηκαν, με κίτρινη το όριο του ορυχείου 

Μαυροπηγής (Σεπτέμβριος 2010) και με μπλε σημεία σημειώνονται οι θέσεις των πρόσφατων γεωτρήσεων της ∆.Ε.Η. 
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Εικόνα 6. Μικρο-graben που σχηματίστηκε από την κύρια ρώγμωση που βυθίζεται προς τα 

ΒΑ και από μία αντιθετική δευτερεύουσα που βυθίζεται προς τα Ν∆. 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
 

Για τη μελέτη των γεωμετρικών και κινηματικών χαρακτηριστικών των 

ρωγμώσεων μετρήθηκαν με γεωλογική πυξίδα οι παρατάξεις τους, η διεύθυνση 

κλίσης τους και το διάνυσμα μετατόπισης. Μετρήθηκαν επίσης το άνοιγμα και η 

κατακόρυφη μετατόπιση σε τακτά διαστήματα κατά μήκος τους. Τέλος, όπου αυτό 

ήταν δυνατόν, μετρήθηκε και η οριζόντια μετατόπιση σε σημεία με κατάλληλες δομές. 

Στη νότια γραμμή το μέγιστο παρατηρείται στις 130ο με αρκετά μεγάλη 

διασπορά, κυρίως μεταξύ 130ο και 150ο (Εικόνα 7). Στη βόρεια αντίθετα, το μέγιστο 

των παρατάξεων παρατηρείται στις 110ο με μικρή διασπορά (Εικόνα 8). Η διαφορά 

αυτή στη συγκέντρωση των παρατάξεων δείχνει ότι ενώ η νότια γραμμή πλησιάζει 

περισσότερο την παράταξη του γνωστού γεωλογικού ρήγματος, η βόρεια γραμμή δεν 

επηρεάζεται τόσο από αυτό, αλλά ακολουθεί μία ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνση. 

Όσον αφορά τα διανύσματα μετατόπισης (displacement vectors), αυτά 

μετρήθηκαν στις ίδιες θέσεις όπου μετρήθηκαν και τα υπόλοιπα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει συσχετισμός μεταξύ τους. Για τη 
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μέτρησή τους εντοπίστηκαν σημεία (markers) εκατέρωθεν των ρωγμώσεων και 

μετρήθηκε η σχετική διεύθυνση κίνησής τους. Η διεύθυνση αυτή δείχνει και τη 

διεύθυνση στην οποία έλαβε χώρα η παραμόρφωση στη συγκεκριμένη θέση. 
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Εικόνα 7. Ροδοδιάγραμμα παρατάξεων των επιφανειακών ρωγμώσεων της νότιας γραμμής. 
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Εικόνα 8. Ροδοδιάγραμμα παρατάξεων των επιφανειακών ρωγμώσεων της βόρειας γραμμής. 

 

Τα διανύσματα κίνησης στη νότια γραμμή συγκεντρώνονται κυρίως στο 

διάστημα μεταξύ 40ο και 50ο (Εικόνα 9). Η διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης αυτής και 
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της παράταξης των ρωγμώσεων είναι περίπου 90ο, όπως είναι αναμενόμενο σε 

περιπτώσεις μεταπτωτικής παραμόρφωσης. 
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Εικόνα 9. Ροδοδιάγραμμα παρατάξεων των διανυσμάτων μετατόπισης στη νότια γραμμή. 

 

Στη βόρεια γραμμή, η διεύθυνση των διανυσμάτων μετατόπισης αλλάζει 

σημαντικά και γίνεται σχεδόν Β – Ν (0ο – 10ο), σχηματίζοντας έτσι γωνία 70ο – 80ο με 

την παράταξη (Εικόνα 10). Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, η μετατόπιση 

χαρακτηρίζεται ως μεταπτωτική με αριστερόστροφη συνιστώσα. 
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Εικόνα 10. Ροδοδιάγραμμα παρατάξεων των διανυσμάτων μετατόπισης στη βόρεια γραμμή 

.
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Εικόνα 11. Λεπτομέρεια του χάρτη των επιφανειακών ρωγμώσεων με τις διευθύνσεις κίνησης των διανυσμάτων μετατόπισης.
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Η διαφορά στις παρατάξεις των ρωγμώσεων, στα διανύσματα μετατόπισης 

αλλά και στη γωνία που αυτές οι διευθύνσεις σχηματίζουν μεταξύ τους, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι δύο γραμμές συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο, ειδικά αν 

ληφθεί υπόψη και η μικρή απόσταση μεταξύ τους. 

Στην Εικόνα 11 φαίνονται οι χαρτογραφημένες επιφανειακές ρωγμώσεις 

(κόκκινο χρώμα) και τα διανύσματα μετατόπισης (μπλε βέλη) στις θέσεις όπου 

μετρήθηκαν. Είναι φανερό ότι ενώ η νότια γραμμή συμπεριφέρεται με τυπικό 

μεταπτωτικό χαρακτήρα, η βόρεια γραμμή παρουσιάζει αριστερόστροφη συνιστώσα. 

Η μετατόπιση στη βόρεια γραμμή είναι γενικά προς Β, διεύθυνση η οποία συμπίπτει 

με την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται το πλησιέστερο όριο του ορυχείου της 

Μαυροπηγής. 

 

Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Οι δύο παρατηρηθείσες γραμμές παραμόρφωσης συμπεριφέρονται με 

ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, αλλά θεωρείται ότι λειτουργούν ταυτόχρονα και λόγω 

του ίδιου αιτίου. 

Απ’ ότι φαίνεται και από τις διερευνητικές τάφρους που διανοίχθηκαν κατά 

μήκος της διάρρηξης από τη ∆ΕΗ, οι ρωγμώσεις συνδέονται είτε με δευτερεύοντα 

συνθετικά μη αναγνωρισμένα μικρής κλίμακας ρήγματα, είτε πρόκειται για νέες 

ρηξιγενείς επιφάνειες. 

Το φαινόμενο είναι δυναμικό, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να 

συνεχιστεί. 
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Μελέτη της Σεισμικότητας της περιοχής 

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις 

συντεταγμένες 40.10ο – 40.80ο N (βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και 21.40ο – 22.30ο E 

(ανατολικό γεωγραφικό μήκος). Σεισμοί διαφόρων μεγεθών έχουν αναφερθεί 

βιβλιογραφικά ή έχουν καταγραφεί ενόργανα στην υπό έρευνα περιοχή.  

Στο σχήμα (1) απεικονίζεται ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής και τα επίκεντρα 

των σεισμών με μέγεθος Μ>2.0 (ανεξαρτήτως πληρότητας) που συνέβησαν στη 

περιοχή μελέτης. 

 

 

Σχ. 1. Τα επίκεντρα όλων των σεισμών  με μέγεθος Μ>2.0 που συνέβησαν στην ευρύτερη 

περιοχή  μελέτης. Οι θέσεις των διαφόρων πόλεων και χωριών της περιοχής εμφανίζονται με 

κόκκινα σύμβολα. ∆ιακρίνεται επίσης το επίκεντρο του σεισμού του 1995 με κόκκινο αστέρι, 

καθώς και τα διάφορα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή. 
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Στον παραπάνω χάρτη τα επίκεντρα των σεισμών απεικονίζονται με 

διαφορετικά σύμβολα, ανάλογα με το μέγεθός τους.  Παρότι στην περιοχή του 

σχήματος (1) δεν έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε αυτήν 

περιλαμβάνονται τρία κύρια ρήγματα. Συγκεκριμένα αυτά είναι: (1) το ρήγμα 

Βεγόρας-Βεγορίτιδας, (2) το ρήγμα Νυμφαίου-Πετρών και (3) το ρήγμα Προαστίου-

Ασβεστόπετρας, με το μέσον του τελευταίο να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση 

από την Μαυροπηγή (7.0 Κm). Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία  τα ρήγματα αυτά παρότι 

έχουν υψηλό «δυναμικό», εντούτοις δεν υπάρχει καμία πληροφορία για σεισμική 

δράση τους. Το «δυναμικό» των ρηγμάτων αυτών, δηλαδή η ενέργεια που μπορούν 

να συσσωρεύουν, στην εργασία αυτή εκφράζεται σαν σεισμικό μέγεθος που 

σχετίζεται άμεσα με τις διαστάσεις των ρηγμάτων αυτών σύμφωνα με τις εμπειρικές 

σχέσεις των Wells and Coppersmith, 1994; Pavlides and Caputo, 2004.  

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε  Φ.Ε.Κ. Β’ 1154/12-8-2003, απόφαση αριθμ. ∆17α/115/9/ΦΝ275) η 

υπό μελέτη περιοχή  χαρακτηρίζεται σαν μία ζώνη χαμηλής-μέτριας σεισμικότητας. Η 

αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση με πιθανότητα 10% υπέρβασης τα επόμενα 50 

χρόνια είναι a=0.16g, δηλ. 16% της επιτάχυνσης της βαρύτητας, (ζώνη Ι). Οι σεισμοί 

της περιοχής είναι επιφανειακοί (σχ. 2) με μέσο εστιακό βάθος 9 Km. Στο ίδιο σχήμα 

παρατηρούμε επίσης ότι η πλειονότητα των σεισμών συμβαίνει μέχρι το βάθος των 

20 Km. Ο αριθμός των σεισμών που απεικονίζονται στο σχήμα (1)  είναι 796 , με 

μέγεθος Μ>2.0. Πρόκειται για μικρούς έως μεσαίου μεγέθους σεισμούς. Το 67% 

αυτών βρίσκεται μεταξύ του διαστήματος των σεισμών από 2.0 – 3.0, το 29% για 

μεγέθη μεταξύ του 3.0 – 4.0, ενώ μόλις το 3.9% αφορά μεσαίου μεγέθους σεισμούς  

μεταξύ 4.0 – 5.0 Richter. Μόνο ένας σεισμός έχει καταγραφεί στην περιοχή με 

μέγεθος Μ=5.2 το 1984, αλλά η απόστασή του από την Μαυροπηγή (≈25 Κm)  δεν 

μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο χωριό.  Επίσης το επίκεντρο του σεισμού του 1995 

απέχει 32 Κm από την Μαυροπηγή (σε ευθεία γραμμή). Αυτό σημαίνει ότι η εδαφική 

επιτάχυνση στη Μαυροπηγή από αυτόν τον σεισμό ήταν a<0.16g, δηλαδή ήταν σε 

συμφωνία με την αντίστοιχη επιτάχυνση που δίνει ο Αντισεισμικός Κανονισμός για 

την περιοχή. 
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Επεξεργασία των δεδομένων – Μέθοδος Gutenberg-Richter 
 

Οι πηγές σεισμολογικών δεδομένων για την στατιστική ανάλυση της μελέτης  

είναι κατά βάση ο κατάλογος σεισμών του Τομέα Γεωφυσικής του τμήματος 

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ο οποίος συμπληρώθηκε ή/και διορθώθηκε από άλλες πηγές 

δεδομένων π.χ. Ambraseys 2001, Papazachos and Papazachou,1997. 

Με τον όρο σεισμικότητα εννοούμε μία ποσότητα που είναι τόσο μεγαλύτερη 

όσο μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη των σεισμών που συμβαίνουν σε ένα τόπο και όσο 

μεγαλύτερη είναι η συχνότητα της γένεσης τους (Papazachos, 1990). Στην παρούσα  

 

 

Σχ. 2. Τρισδιάστατη απεικόνιση των σεισμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, μέσου 

εστιακού βάθους 9 Km. Η πλειονότητα των σεισμών συμβαίνει μέχρι το βάθος των 20 Km. 

 

μελέτη γίνεται ο προσδιορισμός της ποσοτικής σεισμικότητας που υπερέχει της 

ποιοτικής, και έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε την σεισμικότητα διαφόρων 

περιοχών για ορισμένη χρονική περίοδο ή την σεισμικότητα της ίδιας περιοχής για 

διάφορα χρονικά διαστήματα. Σήμερα αξιόπιστα μέτρα της ποσοτικής σεισμικότητας 

θεωρούνται: α) η μέση περίοδος επανάληψης (Τm) των σεισμών με μεγέθη 

μεγαλύτερα ή ίσα ενός συγκεκριμένου μεγέθους, β) το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος 

Mt κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και γ) η πιθανότητα 

Pt ένας σεισμός με μέγεθος Μ ή μεγαλύτερο να συμβεί κατά το χρονικό διάστημα t 

υποθέτοντας χρονική κατανομή Poisson. Τα μέτρα αυτά στηρίζονται στον στατιστικό 

νόμο της κατανομής των μεγεθών των Gutenberg and Richter (1944). 
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Σύμφωνα με αυτόν ο αθροιστικός αριθμός των σεισμών, Ν, με μεγέθη 

μεγαλύτερα ή ίσα του Μ που έχουν επίκεντρα σε ορισμένο χώρο και συμβαίνουν σε 

ορισμένο χρονικό διάστημα t, δίνεται από την σχέση 

 

                                                LogN=at - bM                                                (1) 

 

όπου at και b παράμετροι. Η παράμετρος b, εξαρτάται από τις τεκτονικές τάσεις 

που επικρατούν στη περιοχή  και την ομοιογένεια του υλικού, ενώ η παράμετρος at, 

εξαρτάται από την σεισμικότητα της περιοχής, από το εμβαδόν που καλύπτουν τα 

επίκεντρα και από το χρονικό διάστημα t, στο οποίο συνέβησαν οι σεισμοί. Μικρές 

τιμές της παραμέτρου b σημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται κάτω από μεγάλες τάσεις, 

και αποτελεί μία ένδειξη για γένεση επερχόμενου σεισμού.  

Συνήθως ανάγεται η παράμετρος at σε χρονικό διάστημα 1 έτους εφαρμόζοντας 

την σχέση 

                                                a1 = at – logt                                                      (2) 

 

όπου t το χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι σεισμοί. 

Η μέση περίοδος επανάληψης Tm (σε έτη) των σεισμών οι οποίοι έχουν 

μέγεθος Μ ή μεγαλύτερο δίνεται από τη σχέση 

 

                                                
a

bM

mT
10

10
                                                      (3) 

ενώ η πιθανότητα Pt, να γίνει σεισμός μεγέθους Μ ή μεγαλύτερου κατά το 

χρονικό διάστημα, t, υποθέτοντας χρονική κατανομή Poisson δίνεται από την σχέση 

 

                                                  teP
bMa

t 
101                                          (4) 

 

Το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος Mt κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος δίνεται από τη σχέση 

                                                
b

ogta
M t


                                                (5) 

 

Οι σχέσεις (3, 4 και 5) χρησιμοποιούνται στην έρευνα αυτή για τον υπολογισμό 

της  ποσοτικής σεισμικότητας της περιοχής που μελετάται. 

Για αξιόπιστα αποτελέσματα το δείγμα των σεισμών που χρησιμοποιούμε για 

την ανάλυση της σεισμικότητας της περιοχής πρέπει να είναι πλήρες. Εφαρμόσαμε 
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τον στατιστικό νόμο των Gutenberg and Richter (1944) της κατανομής των μεγεθών 

(σχήμα 3)  για όλο το δείγμα των σεισμών  που έχουν χαρτογραφηθεί στο σχήμα (1), 

δηλ. για μεγέθη σεισμών ίσα ή μεγαλύτερα Μ>2.0. Η μεγαλύτερη απόσταση της 

Μαυροπηγής από τα ενεργά ρήγματα της περιοχής είναι το μέσο του ρήγματος 

Βεγόρας- Βεγορίτιδας που απέχει απόσταση (σε ευθεία) περίπου  30 Κm. Την 

απόσταση αυτή (των 30 Κm) χρησιμοποιήσαμε σαν ακτίνα, έχοντας σαν κέντρο την 

Μαυροπηγή, και πήραμε όλους τους σεισμούς που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα 

αυτή. Η απόσταση αυτή είναι απόλυτα συμβατή για την σχέση μήκους ρήγματος-

μεγέθους σεισμού (Papazachos and Papazachou, 1997; Pavlides and Caputo, 

2004), δηλ. ένα μέγεθος σεισμού Μ=6.5 που αντιστοιχεί σε μήκος ρήγματος 30  Κm.  

Η κόκκινη γραμμή στο σχήμα (3) παριστάνει την προσαρμογή της θεωρητικής 

ευθείας στα δεδομένα μας (ανοιχτοί κύκλοι). Παρατηρούμε επίσης ότι από το σημείο 

που αντιστοιχεί σε  μέγεθος σεισμών Μ=2.7, η ευθεία συνεχίζεται κανονικά με 

δεδομένη κλίση, αλλά οι σεισμοί με μέγεθος Μ<2.7 αποκλίνουν από την ευθεία αυτή. 

Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι πλήρες για μεγέθη μικρότερα του Μ=2.7   

 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Μέγεθος

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

L
o

g
N

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

 

Σχ. 3. Εφαρμογή του στατιστικού νόμου της κατανομής των μεγεθών στην υπό μελέτη 

περιοχή για όλο το δείγμα των σεισμών του σχήματος (1). 
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Τέτοιου μεγέθους σεισμοί (μικροί) καταγράφθηκαν στη περιοχή μετά την 

εγκατάσταση του σεισμολογικού τηλεμετρικού δικτύου του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δηλ. το 1981. Οι δύο διακεκομμένες ευθείες 

χαράχτηκαν για να προσδιορισθεί το μέγεθος των σεισμών Μ=2.7 στο σχήμα (3). 

Μετά έγινε επεξεργασία του υλικού παρατήρησης. Αρχικά καθορίστηκε η πληρότητα 

του υλικού παρατήρησης. Αυτό έγινε δυνατό με την διαίρεση του ολικού χρονικού 

διαστήματος (για το οποίο έχουν γίνει σεισμοί στη περιοχή) σε υποπεριόδους, 

παρατηρώντας τον ρυθμό της μεταβολής του συνολικού αριθμού των σεισμών, πάνω 

από μία δεδομένη τιμή σεισμικού μεγέθους. Τα χρονικά διαστήματα και τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα οποία το δείγμα σεισμών είναι πλήρες είναι τέσσερα: 1) 1966-2010  

Μ>4.5,  2) 1973-2010 Μ>4.1,  3) 1996-2010  Μ>3.5 και 4) 2003-2010  Μ>2.7. 

Στη συνέχεια έγινε αναγωγή του υλικού παρατήρησης (των περιπτώσεων 1, 2, 

3 και 4) στο χρονικό διάστημα 1800-2010 (κ=210 ετών). Θεωρώντας ότι οι σεισμοί 

ακολουθούν κανονική κατανομή με τον χρόνο και ότι V είναι ο αριθμός των σεισμών 

με μέγεθος Μ, που συμβαίνουν σε χρονικό διάστημα Ki ετών, τότε ο «ανηγμένος» 

αριθμός των σεισμών Vκ, σε άλλη χρονική περίοδο Κ ετών δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

                                      4,3,2,1 i
K

K
VV

i
                            (6) 

όπου Κ είναι ο συνολικός αριθμός των ετών για τα οποία έχομε δεδομένα δηλ. 

τα 208 έτη. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ο «ανηγμένος» αριθμός των σεισμών 

σύμφωνα με την πληρότητα του δείγματος που προαναφέραμε. Στη συνέχεια 

χαρτογραφήσαμε (σχήμα 4) τα δεδομένα με βάση την πληρότητα του υλικού 

παρατήρησης.  

 



 27

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Μέγεθος

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

L
o

g
N

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

 

Σχ. 4.  Εφαρμογή του στατιστικού νόμου της κατανομής των μεγεθών στην υπό μελέτη 

περιοχή για το πλήρες δείγμα σεισμών του σχήματος (1). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το υλικό παρατήρησης έχει πληρότητα για 

δεδομένα που έχουν μέγεθος Μ>2.7. Η μπλε γραμμή στο σχήμα (4) παριστάνει την 

προσαρμογή της θεωρητικής ευθείας στα δεδομένα μας (ανοιχτοί κύκλοι). 

Με τον τρόπο αυτό για τη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης να υπολογίζονται οι 

παράμετροι at και b της σχέσης (1) που είναι at =6.09 και  b=-0.95, ενώ η 

παράμετρος  a1 της σχέσης (2) έχει για την περιοχή που μελετούμε τιμή  a1=3.75. 

Οι Papaioannou and Papazachos (2000)  χώρισαν τον ευρύτερο Ελληνικό 

χώρο σε 67 σεισμικές πηγές (σχήμα 5), με βάση την επιφανειακή σεισμική δράση. Η 

περιοχή που μελετάται σύμφωνα με τον παραπάνω χάρτη (σχ. 5) ανήκει τυπικά στην 

σεισμική πηγή 34. Για τη ζώνη 34 οι ίδιοι συγγραφείς έδωσαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα για τις σεισμικές παραμέτρους των σχέσεων (1 και 2)  a=3.76,         

b=-0.86, το  εμβαδόν της ζώνης είναι 14.115 Km2. Το μέγιστο παρατηρούμενο 
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μέγεθος σεισμού είναι Μmax=6.6 και ο ρυθμός έκλυσης σεισμών με μέγεθος Μ>5.0 

είναι 0.272.  

 

 

Σχ. 5. Οι 67 σεισμικές πηγές  στις οποίες χωρίστηκε ο ευρύτερος Ελληνικός χώρος με βάση 

την επιφανειακή σεισμική δράση (Papaioannou and Papazachos, 2000). 

 

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται τα μέτρα της σεισμικότητας της 

περιοχής μελέτης. Με την εφαρμογή της σχέσης (3) υπολογίστηκαν οι μέσοι περίοδοι 

επανάληψης σεισμών ορισμένων μεγεθών. Οι τιμές φαίνονται στον Πίνακα (1). Στο 

σχήμα (6) έχει χαρτογραφηθεί η περίοδος επανάληψης των σεισμών (σε έτη) που για 

μεγέθη από 2.7 μέχρι 6.5. 
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Πίνακας 1. Μέσοι περίοδοι επανάληψης για σεισμούς με μεγέθη μεγαλύτερα ή ίσα του 3.0, 

3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 και 6.5. 

Μέγεθος 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 

Περίοδος 

Επανάληψης σε έτη 
0.1 0.4 1.1 3.3 10.0 90.0 267.0 

 

 

 

Σχ. 6. Μέση περίοδος επανάληψης των σεισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μαυροπηγής. Η 

κόκκινη γραμμή είναι η προσαρμογή της θεωρητικής γραμμής στα δεδομένα, ενώ με μπλε 

γραμμές ορίζονται τα όρια των σφαλμάτων. 

 

Στη συνέχεια με εφαρμογή της σχέσης (4) υπολογίστηκε η πιθανότητα (Pt) να 

συμβεί σεισμός με μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του Μ (3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 και 

6.5) για χρονικό διάστημα 1, 10, 25, 50, 75 και 100 ετών. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα (2). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η περίοδος επανάληψης 

για σεισμό μεγέθους  Μ=6.5 υπολογίσθηκε ίση με 268 χρόνια. Αυτό είναι σε καλή 

συμφωνία με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν (Τσάπανος, 2005) για όλη τη ∆υτική 

Μακεδονία όπου η περίοδος επανάληψης για τέτοιου μεγέθους σεισμούς είναι 272 

χρόνια. 
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Πίνακας 2.  Πιθανότητες γένεσης  για σεισμούς με μεγέθη μεγαλύτερα ή ίσα του 3.0, 3.5, 4.0, 

4.5, 5.0, 6.0 και 6.5 για χρονική περίοδο 1, 10, 25, 50, 75 και 100  χρόνια 

Mέγεθος P1 P10 P25 P50 P75 P100 

3.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

3.5 0.930 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

4.0 0.590 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

4.5 0.258 0.949 0.998 1.000 1.000 1.000 

5.0 0.095 0.632 0.918 0.993 0.999 1.000 

6.0 0.004 0.011 0.164 0.267 0.301 0.395 

6.5 0.0003 0.0008 0.012 0.018 0.034 0.293 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η πιθανότητα να συμβεί 

σεισμός με μέγεθος Μ>6.0 σε χρονικό διάστημα 100 ετών είναι περίπου 40%, ενώ 

σεισμός με μέγεθος Μ>6.5 (ο μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος για τη περιοχή μελέτης) 

και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο έχει πιθανότητα γένεσης περίπου 30%. Άλλη 

μια παρατήρηση είναι ότι για την γένεση σεισμού με Μ>6.0 η πιθανότητα αυξάνεται 

όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα αυξάνει και ο χρόνος ζωής της 

υπό μελέτη κατασκευής (Πιν. 3).   Με εφαρμογή της σχέσης (5) υπολογίστηκε το 

πιθανότερο μέγιστο μέγεθος Mt κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος και συγκεκριμένα για την παρούσα μελέτη το χρονικό διάστημα είναι 1, 

10, 25, 50, 75, 100 και 500 ετών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα (3). 

 

Πίνακας 3. Το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος Mt για χρονική περίοδο 1, 10, 25, 50, 75, 100 και 

500 χρόνια 

Έτη 1 10 25 50 75 100 500 

Μέγεθος 3.9 5.0 5.4 5.7 5.9 6.1 6.6 

 

Παρατηρούμε ότι για χρονική περίοδο 100 ετών το μέγιστο πιθανότερο μέγεθος 

να συμβεί είναι 6.1. Αυτό είναι σε ικανοποιητική συμφωνία με τα αποτελέσματα του 

Πίνακα (1) που μας έδειξαν ότι η μέση περίοδος επανάληψης για σεισμό με μέγεθος 

Μ>6.0 είναι τα 90 έτη. Επίσης παρατηρούμε ότι το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος 

σεισμού για 500 χρόνια είναι 6.6 που είναι σχεδόν ίδιο με το μέγιστο σεισμού (Μ=6.5) 

που έχει παρατηρηθεί  στην ευρύτερη περιοχή. 
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Επεξεργασία των δεδομένων – Μέθοδος Kijko-Sellevoll 
 

Από την δεκαετία του 60 η μέθοδος του Gumbel (1966) ήταν ένα καλό εργαλείο 

στα χέρια των σεισμολόγων. Από την αρχή όμως αντιμετώπισε και την εξής μεγάλη 

δυσκολία. Οι κατάλογοι με τους σεισμούς επιδέχονταν πολύ ικανοποιητική 

επεξεργασία μόνο για πρόσφατες χρονικές περιόδους. Υπήρχαν όμως περιοχές, 

όπως η υπό μελέτη, στην οποία συνέβησαν μεγάλοι σεισμοί κατά την ιστορική 

περίοδο. Εξάλλου σε διάφορες χρονικές περιόδους και για διάφορες συγκυρίες (π.χ  

Β΄ παγκόσμιος πόλεμος) υπήρχε έλλειψη δεδομένων. 

Για να ξεπεράσουν τέτοιου είδους εμπόδια οι Kijko and Sellevoll (1989, 1992) 

ανέπτυξαν μία μεθοδολογία με βάση την οποία αυτά υπερπηδούνται. Με την 

μεθοδολογία αυτή (μέγιστης πιθανοφάνειας) μπορούμε πια να υπολογίζουμε με 

μεγάλη ασφάλεια διάφορες σεισμικές παραμέτρους. Η μεθοδολογία επιτρέπει την 

χρήση τόσο ιστορικών όσο πρόσφατων σεισμών, λαμβάνει υπόψη τις χρονικές 

περιόδους χωρίς δεδομένα (gaps),  και μπορεί να λάβει υπόψη της ακόμα και έναν 

και μοναδικό σεισμό που συνέβη κατά τους ιστορικούς χρόνους ενώ στην περιοχή 

έχομε μόνο σεισμού προσφάτων χρόνων. Με άλλα λόγια η μέθοδος λαμβάνει υπόψη 

της  

α) Τους ιστορικούς σεισμούς (extremes), που προφανώς έχουν μεγάλα μεγέθη, 

χωρίς να απαιτείται το κριτήριο της πληρότητας    και 

β) Τον κατάλογο των καταγεγραμμένων σεισμών με πλήρη σεισμολογικά 

δεδομένα και ο οποίος μπορεί να υποδιαιρεθεί σε υπο-καταλόγους με διαφορετική 

πληρότητα των σεισμικών μεγεθών (Mmin).   

 Οι παράμετροι που εκτιμώνται μέσω της μεθοδολογίας είναι:  

α) ο μέγιστος πιθανός σεισμός της περιοχής, regM max  (maximum possible-

regional earthquake) που ορίζει ένα ανώτερο όριο σεισμού και σχετίζεται με 

συγκεκριμένη σεισμική περιοχή και χρησιμοποιείται στην πιθανολογική εκτίμηση της 

σεισμικής επικινδυνότητας,  

β) το μέσο ποσοστό εμφάνισης (mean activity rate), λ, των σεισμών με μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο ενός προκαθορισμένου ορίου  

 γ) την παράμετρο β που συνδέεται με την παράμετρο b της εξίσωσης (1) με τη 

σχέση )(10 eogb  .  Με την μεθοδολογία υπολογίζονται επίσης 

δ) οι αβεβαιότητες ( m ) των τριών προηγουμένων παραμέτρων 

ε) η πιθανότητα υπέρβασης προκαθορισμένων σεισμικών μεγεθών 

 

Η μεθοδολογία βασίζεται στις εξής παραδοχές 
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- Η εμφάνιση των σεισμών ακολουθεί τους νόμους της κατανομής Poisson   και 

- Τα σεισμικά μεγέθη ακολουθούν την διπλή αποτετμημένη εκθετική κατανομή 

  Στο σχήμα (7) βλέπουμε μία σχηματική παράσταση της μεθοδολογίας     

 

Σχ. 7. Σχηματική παράσταση της μεθοδολογίας Kijko and Sellevoll (1989, 1992). Η 

προσέγγιση αυτή (μέγιστη πιθανοφάνεια) επιτρέπει τον συνδυασμό των ιστορικών σεισμών 

(extremes) με καταλόγους σεισμών με πληρότητα (complete parts) που έχουν ο κάθε ένας 

διαφορετικό κατώτερο μέγεθος  .,, 2
min

1
min etcMM . Η μεθοδολογία επίσης δέχεται την 

ύπαρξη κενών από σεισμούς διαστημάτων (Tg) που προκλήθηκαν από διάφορους λόγους. 

 

Η διαδικασία για τον υπολογισμό του regM max  βασίζεται σε μία σχέση που 

συγκρίνει τον μέγιστο σεισμό M obs
max  που καταγράφτηκε σε μία περιοχή και του 

μέγιστου αναμενόμενου E(Mmax/T)  κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος Τ, 

του καταλόγου και δίνεται από τη σχέση  

 

                 
   

)exp(
)exp( min

2

1121
maxmax TM

TZ

TZETZE
MM obsreg 







                    (7)   

 

Οι ποσότητες στην εξίσωση (7) υπολογίζονται  από τις σχέσεις: 
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  2111 AA/AZ  ,  2122 AA/AZ  , )Mexp(A min1  , 

)exp( max2
obsMA   που υποδηλώνουν εκθετικές ολοκληρωτικές συναρτήσεις της  

γενικευμένης μορφής (Abramowitz and Stegum, 1970): 

                              



z

1 d/)exp()z(E                                                       (8) 

 

Η διακύμανση  του regM max  εκτιμάται με βάση την σχέση που διατυπώθηκε από 

τους Kijko and Graham (1998): 
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             (9)    

 

 όπου υποθέτουμε ότι το obsM max  ενέχει ένα σφάλμα παρατήρησης  που 

ακολουθεί κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σm ακολουθώντας την διαδικασία 

που εισήχθη από τους Tinti and Mulargia (1985).  

Η τυπική απόκλιση  του regM max  υπολογίστηκε από τους Kijko and Dessokey 

(1987): 

                                          xcmax )ˆ(Tˆ                                                  (10) 

όπου 

                                         1
1c EexpABST                                         (11) 

με =TZ2 και x  είναι η τυπική απόκλιση of obs
maxM . Το  cT  θεωρείται σαν 

«συντελεστής μεταφοράς» και μεταφέρει το σφάλμα που εισάγουμε εμείς στα μεγέθη 

(π.χ για τους ιστορικούς σεισμούς το σφάλμα που εισάγουμε είναι 0.4 του μεγέθους) 

στο τελικό σφάλμα που υπολογίζεται για το regM max .  Ουσιαστικά ο «συντελεστής 

μεταφοράς» ελέγχει την ορθότητα των σφαλμάτων.  Η βέλτιστη τιμή του είναι 1.0. 

    Οι άλλες δύο παράμετροι β και  λ υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της 

μέγιστης πιθανοφάνειας από τις σχέσεις: 

 

                                  CB
11

1 


                                                        (12) 

και  

                                      CBCBX 3322

1 


                        (13) 
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 όπου X  είναι ίσο με το μέσο μέγεθος σεισμού υπολογισμένο από τον κατάλογο 

των ιστορικών σεισμών (αν υπάρχουν) και από τον κατάλογο των σεισμών που 

υπακούουν στη πληρότητα. Οι δείκτες Ε και Ψ, δηλώνουν τις διαφορετικές πηγές των 

όρων Φ. Όταν λαμβάνονται δεδομένα από ιστορικούς σεισμούς σημειώνονται με το 

γράμμα Ε (extreme), ενώ όταν λαμβάνονται από πλήρη δεδομένα από πλήρεις 

καταλόγους σημειώνονται με το γράμμα C (complete).     

Για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κατάλογοι 

1) Ο κατάλογος με τους ιστορικούς σεισμούς 

2) Ο υποκατάλογος 1 για την χρονική περίοδο 1966-1972, για Μ>4.5 

3) Ο υποκατάλογος 2 για την χρονική περίοδο 1973-1995, για Μ>4.1 

4) Ο υποκατάλογος 3 για την χρονική περίοδο 1996-2003, για Μ>3.5     και 

5) Ο υποκατάλογος 4 για την χρονική περίοδο 2003-2007, για Μ>2.7     

 

Τα αποτελέσματα που υπολογίσαμε έδωσαν τις εξής τιμές 

β=2.44+0.08 (b=1.06+0.04),  λ=21.00+2.05, και  regM max =6.52+0.21. Ο 

«συντελεστής μεταφοράς» είναι 1.23 και η συμμετοχή των παραπάνω καταλόγων 

στον υπολογισμό των β και λ, είναι: 

 

                                                     β (%)                   λ (%) 

«ιστορικοί σεισμοί»                    11.9                       4.1 

υποκατάλογος 1                          15.3                       1.7 

υποκατάλογος 2                          30.7                     15.2 

υποκατάλογος 3                          22.1                     16.9 

υποκατάλογος 4                          20.0                      62.1 

 

Τα αποτελέσματα θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα. Τα σφάλματα στους 

υπολογισμούς είναι πολύ μικρά. Οι τιμές τους ελέγχθηκαν με τον «συντελεστή 

μεταφοράς», και παρουσίασαν απόκλιση μόλις 0.23 από την βέλτιστη τιμή του (που 

είναι 1.0). Ο ορισμός της σχέσης (1) μας δηλώνει ότι σε μία περιοχή συμβαίνει 

μεγάλο πλήθος μικρών σεισμών και μικρός αριθμός μεγάλων σεισμών. Ο μέγιστος 

υπολογιζόμενος πιθανός σεισμός της περιοχής  regM max =6.52 είναι σε πολύ καλή 

συμφωνία (ταυτόσημη) με τον μέγιστο σεισμό που μπορούν να δώσουν τα ρήγματα 

της περιοχής, obsM max =6.5. Τέλος παρατηρούμε ότι τόσο στον υπολογισμό της 

παραμέτρου β (και κατά συνέπεια και της παραμέτρου b), τα δεδομένα του 

υποκαταλόγου 2 συμβάλλουν περισσότερο  στον υπολογισμό της.  
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Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής 

Σεισμική επικινδυνότητα ενός τόπου είναι η αναμενόμενη σε αυτό τον τόπο τιμή 

της σεισμικής έντασης Υ, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα και με ορισμένη 

πιθανότητα υπέρβασης της τιμής αυτής. Ο όρος σεισμική ένταση μπορεί να 

αντιστοιχεί στην μακροσεισμική ένταση I , ή σε μέτρο μιας από τις παραμέτρους της 

σεισμικής κίνησης  [π.χ. λογάριθμος της εδαφικής επιτάχυνσης (A), ταχύτητας (V) ή 

μετάθεσης (D)].  

∆ιάφορα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της σεισμικής 

επικινδυνότητας. Για παράδειγμα η μέθοδος των ακραίων τιμών του Gumbel μπορεί 

να θεωρηθεί σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό των παραμέτρων της 

σεισμικής επικινδυνότητας. Από την άλλη μεριά οι Knopoff and Kagan (1977) έδειξαν 

ότι ενδέχεται η μέθοδος να παρουσιάζει προβλήματα στον υπολογισμό των 

παραμέτρων της σεισμικής επικινδυνότητας. Και αυτό διότι η μεθοδολογία μπορεί να 

εφαρμοσθεί καλά όταν υπάρχουν δεδομένα σεισμών για μικρά χρονικά διαστήματα 

(π.χ ανά 1 χρόνο), αλλά αυτό είναι εφικτό μόνο για τους πρόσφατους καταλόγους 

σεισμών που συντάχτηκαν από ενόργανες καταγραφές. Από τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν  φαίνεται η μεθοδολογία αυτή δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη. Για να ξεπεραστεί αυτή η ασυμβατότητα 

χρησιμοποιήσαμε, όπως προαναφέραμε, την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας 

(Kijko and Sellevoll, 1989,1992). Με την μεθοδολογία αυτή ξεπεράστηκε η 

παραπάνω δυσκολία.  

Για τον καθορισμό της σεισμικής επικινδυνότητας από τον Cornell (1968) και 

τον McGuire (1976) χρησιμοποιήθηκε  το μοντέλο Poisson το οποίο στον αλγόριθμό 

περιγράφεται από τον καθορισμό των σεισμικών ζωνών τις παραμέτρους 

σεισμικότητας (εστιακό βάθος, ρυθμός σεισμικότητας, μέγιστο μέγεθος, τιμές της 

παραμέτρου b,  κτλ.) και την σχέση απόσβεσης της ισχυρής εδαφικής κίνησης. Για  

την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των Kijko and Graham (1998) που 

εκτός των  άλλων  πλεονεκτημάτων  είναι  απαλλαγμένο  από την απαίτηση των 

σεισμικών ζωνών, που αν δεν ορισθούν με ακρίβεια τότε έχουμε υπερεκτίμηση ή 

υποεκτίμηση της σεισμική επικινδυνότητα, με τις όποιες συνέπειες συνδέονται με 

αυτό. Για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μας όμως εφαρμόσαμε και την μέθοδο 

του McGuire. 

Η σεισμική επικινδυνότητα όπως καθορίζεται από τον Lomnitz (1974) είναι η 

πιθανότητα εμφάνισης ενός «κρίσιμου σεισμού» κατά την διάρκεια ορισμένης 

χρονικής περιόδου. Ο κρίσιμος αυτός σεισμός ονομάζεται «σεισμός σχεδιασμού». Η 
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έννοια του «σεισμού σχεδιασμού» χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της 

«επιτάχυνσης σχεδιασμού» σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από 

τους Kijko and Graham (1998,1999) για τον σχεδιασμού ενός σεναρίου για την 

γένεση σεισμών σε κοντινές αποστάσεις από την θέση μελέτης και τον σεισμικό 

κίνδυνο που θα προκύψει από αυτούς για την περιοχή. 

Η νέα σχέση απόσβεσης για τον Ελληνικό χώρο,  διατυπώθηκε από τον  

Skarlatoudis και τους συνεργάτες του (2003) και αφορά την σεισμική εδαφική 

επιτάχυνση, την εδαφική ταχύτητα και την εδαφική μετάθεση.  Στις σχέσεις αυτές 

λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του εδάφους. Έτσι έχουμε απόσβεση σε βράχο, σε 

μαλακό έδαφος και σε ενδιάμεσο τύπο εδάφους. Στην παρούσα μελέτη έγινε η 

εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας με βάση την σεισμική εδαφική επιτάχυνση. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι εκτιμήσεις έγιναν για ενδιάμεσο τύπο εδάφους 

γιατί ένα  μέρος της Μαυροπηγής  βρίσκεται πάνω σε βράχο και ένα άλλο μέρος της 

σε χαλαρούς σχηματισμούς.  

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές των τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης στα 

σκληρού και μαλακού τύπου εδάφη, με σαφώς μεγαλύτερες τιμές στα μαλακά εδάφη 

και αν συνυπολογισθούν οι περιπτώσεις ενίσχυσης των σεισμικών κυμάτων λόγω 

χαλαρών σχηματισμών τότε ενδέχεται να προκληθούν εκτεταμένες βλάβες. Ως 

κλασσικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του σεισμού του Μεξικού το 1985 

όπου ένας σεισμός μεγέθους 8.1 προκάλεσε καταστροφές και θανάτους στη πόλη 

του Μεξικού που απείχε 420 Km μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.  

Στο σχήμα (8) έχει χαρτογραφηθεί η πιθανότητα υπέρβασης ορισμένης τιμής 

της εδαφικής επιτάχυνσης για ενδιάμεσο τύπο εδάφους για τα επόμενα t χρόνια 

(δηλαδή 1,  50,  100 και 500 χρόνια).  Η εδαφική σεισμική επιτάχυνση εκφράζεται σε 

μονάδες g (όπου g είναι η επιτάχυνση βαρύτητας).  
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Σχ. 8. Πιθανότητα υπέρβασης της εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 φορά τα επόμενα t (1, 

50, 100 και 500) χρόνια για ενδιάμεσο τύπο εδάφους. 

 

Οι σεισμοί στην Ελλάδα γενικότερα προκαλούν βλάβες όταν η ένταση του 

σεισμού υπερβαίνει τους VI βαθμούς ή όταν η εδαφική επιτάχυνση είναι πάνω από 

τα 0.11 g ή όταν η εδαφική ταχύτητα υπερβαίνει 8 cm/sec (Παπαζάχος και 

Παπαζάχου, 2002). Οι τιμές που υπολογίστηκαν για την εδαφική επιτάχυνση όσο και 

για την εδαφική ταχύτητα υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές. 

 

Στο επόμενο σχήμα (9) δίνεται ένας χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας 

(εκφρασμένος σε g) για την ευρύτερη περιοχή μελέτης. Παρατηρούμε ότι η 

Μαυροπηγή έχει τιμή σεισμικής επιτάχυνσης ≈ 0.20 g. Ο χάρτης αναπαριστά ένα 

σενάριο σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής, αν υποθέσουμε  ότι η Μαυροπηγή 

θα δεχτεί ένα σεισμό με μέγεθος Μ=6.0 από απόσταση 10 Κm. Η τιμή αυτή είναι 

ελαφρά μεγαλύτερη από αυτήν που δίνει α Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός,  

αλλά είναι ανάλογη του μεγέθους του σεισμού και της μικρής απόστασης του 

επικέντρου του υποτιθέμενου σεισμού. 
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Σχ.9. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Εκφράζει την πιθανότητα 10%  

υπέρβασης της τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 φορά τα επόμενα 50 χρόνια. 

 

Πρόκειται για έναν ομαλοποιημένο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, 

εκφρασμένο σαν σεισμική επιτάχυνση, της περιοχής. Στο χάρτη δίνεται η πιθανότητα 

10% υπέρβασης της τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 φορά τα 

επόμενα 50 χρόνια. ∆ιακρίνονται οι θέσεις της Μαυροπηγής, της Ασβεστόπετρας και 

του Προαστείου.  Για να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματά μας για τον καθορισμό 

της σεισμικής επικινδυνότητας εφαρμόσαμε  την μέθοδο του McGuire (1976) , όπου 

χρησιμοποιείται το μοντέλο Poisson το οποίο στον αλγόριθμό περιγράφεται από τον 

καθορισμό των σεισμικών ζωνών τις παραμέτρους σεισμικότητας (εστιακό βάθος, 

ρυθμός σεισμικότητας, μέγιστο μέγεθος, τιμές της παραμέτρου b,  κτλ.) και την σχέση 

απόσβεσης της ισχυρής εδαφικής κίνησης. Το αποτέλεσμα της μεθόδου  (σχ. 10) 

εκφράζει την μέγιστη αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση (αmax) του εδάφους σε 
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συνάρτηση με τις μέσες περιόδους επανάληψης Τm (Πίνακας 4) και για ενδιάμεσο 

τύπο εδάφους.  

 

Πίνακας 4. Αναμενόμενες τιμές της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης  

Τm 

(σε έτη) 
10 20 50 100 200 476 1000 2000 

αmax(σε g) 0.033 0.052 0.079 0.106 0.157 0.210 0.254 0.310 
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Σχ. 10. Καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας με παράμετρο την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 

για την θέση μελέτης για ενδιάμεσο τύπο εδάφους. 
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Την μείωση της αποδεκτής πιθανότητας υπέρβασης των σεισμικών δράσεων 

σχεδιασμού κατά την διάρκεια ζωής μίας κατασκευής καθώς και τις λιγότερες βλάβες 

δέχονται τόσο ο Ν.Ε.Α.Κ. (ΦΕΚ/613/12-10-92) όσο και ο Ευρωκώδικας EC8, αλλά 

και άλλοι διεθνείς κανονισμοί. Mε βάση τα παραπάνω και για την θέση της 

Μαυροπηγής οι τιμές της σεισμικής επιτάχυνσης που ξεπερνούν την τιμή που δίνει ο 

Αντισεισμικός Κανονισμός για την περιοχή (0.16 g) είναι αυτές που έχουν μέση 

περίοδο επανάληψης 476, 1000 και 2000 έτη. Η τιμή της επιτάχυνσης για 476 έτη 

βρίσκει σε καλή συμφωνία τις τιμές της επιτάχυνσης και από τις δύο μεθοδολογίες 

που εφαρμόσθηκαν. 

 

Χωρική Κατανομή Επικέντρων και Εστιακών Βαθών 

Ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο κληθήκαμε να απαντήσουμε είναι: αν οι 

ρωγμές που παρατηρούνται στο έδαφος της Μαυροπηγής οφείλονται σε 

επιφανειακές εκδηλώσεις σεισμών.  Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με 

την πιθανή εμφάνιση επιφανειακών εκδηλώσεων σεισμικών ρηγμάτων μόνο κατά την 

γένεση μεγάλων σεισμών. Ακόμα και στον σεισμό της Αθήνας στις 7/9/1999 με 

μέγεθος Μ=5.9 δεν υπήρξε επιφανειακή εκδήλωση του σεισμογόνου ρήγματος. Ούτε 

το ρήγμα της Φυλής αλλά ούτε και αυτό του βόρειου περιθωρίου του Θριάσιου 

Πεδίου δεν παρουσίασαν κανένα στοιχείο-δείκτη επαναδραστηριοποίησης. Το 

γεγονός αυτό δεν είναι ούτε σπάνιο, ούτε μη ερμηνεύσιμο, δεδομένου ότι σεισμοί 

αυτής της τάξης μεγέθους δεν δημιουργούν απαραίτητα σαφή επιφανειακή 

εκδήλωση.  Παρόλα αυτά θεωρήθηκε σκόπιμη η κατασκευή ιστογράμματος (σχ. 11) 

με την εμφάνιση των σεισμών της ευρύτερης περιοχής ανά 1 Km βάθους.  Σύμφωνα 

με τα δεδομένα μας το μικρότερο εστιακό βάθος που έχει παρατηρηθεί  είναι 0.3 Km.  

Στο σχήμα  (11) εμφανίζονται μέγιστα σε μικρά βάθη. Τα μεγέθη των σεισμών αυτών 

κυμαίνονται από 2.0 μέχρι 3.7 Richter. Τα μεγέθη αυτά είναι τόσο μικρά που 

συμπεραίνεται ότι  είναι αδύνατον να έχουν επιφανειακή εκδήλωση ακόμα και αν 

έχουν μικρό εστιακό βάθος. Λεπτομερέστερα  και σύμφωνα με το παρακάτω 

ιστόγραμμα (σχ. 11)  τα 3 εστιακά βάθη που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό 

σεισμών είναι τα βάθη από 0.3 έως 1 Km,  από 2 έως 3 Km και από 9 έως 10 Km. Οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σεισμών ανά χιλιόμετρο βάθους εμφανίζονται, σύμφωνα 

πάντα με το ιστόγραμμα, μέχρι τα 15  Km. 
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Σχ. 11. Συχνότητα εμφάνισης των εστιακών βαθών των σεισμών στην ευρύτερη περιοχή της 

Μαυροπηγής. 

 

Ακόμα ένα πρόβλημα στο οποίο κληθήκαμε να δώσουμε απάντηση ήταν οι 

αποστάσεις των σεισμών που συμβαίνουν στην περιοχή, από την Μαυροπηγή. 

Όπως είναι γνωστό τα δεδομένα που επεξεργασθήκαμε βρίσκονται μέσα σε ένα 

κύκλο με ακτίνα 30  Km (σχ. 1) από την Μαυροπηγή. Για να βρούμε λεπτομερέστερα 

τις αποστάσεις κατασκευάσαμε ένα ιστόγραμμα (σχ. 12) όπου εμφανίζεται η 

επικεντρική απόσταση των σεισμών ανά 1 Km απόστασης από τη Μαυροπηγή. Από 

το ιστόγραμμα φαίνεται ότι υπάρχουν 2 μέγιστες τιμές. Η μία εμφανίζεται στις 

επικεντρικές αποστάσεις μεταξύ 8 – 12 Km, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο πλήθος 

εμφανίζεται μετά τα 20 Km. Η μικρότερη απόσταση σεισμού που έγινε ήταν 0.5 Km 

από τη Μαυροπηγή.  Ο σεισμός αυτός έγινε το 2005 και είχε μέγεθος 2.4 Richter.   
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Σχ. 12. Συχνότητα εμφάνισης των αποστάσεων των σεισμών από  την Μαυροπηγή. 
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θέση μελέτης. Στο σχήμα (13) έχει χαρτογραφηθεί  το μέγεθος των «κοντινών» 

αυτών σεισμών σε σχέση με την απόσταση από την Μαυροπηγή. 
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Σχ. 13. Σχέση μεταξύ της απόστασης των «κοντινών» σεισμών από την Μαυροπηγή  με το 

μέγεθος του σεισμού . 
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μικρό μέγεθος και δεν επηρεάζουν την Μαυροπηγή σε όποια απόσταση και σε 

οποιοδήποτε βάθος και αν συμβαίνουν. Επομένως μπορούμε να πούμε με πάρα 

πολύ μεγάλη πιθανότητα, σχεδόν με βεβαιότητα, ότι οι ρωγμές που παρατηρούνται 

στο έδαφος της Μαυροπηγής δεν οφείλονται σε σεισμούς και η γενεσιεργός  αιτία 

τους πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα αίτια. 

 

Σύνοψη Αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε μελέτη της σεισμικότητας και 

εκτιμήθηκε η σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής της Μαυροπηγής του 

∆ήμου Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης. Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει κατά κύριο λόγο 

στην γεωλογική ζώνη της Πελαγονίας. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 (Ελληνικός 

Αντισεισμικός Κανονισμός, όπως αυτός τροποποιήθηκε  Φ.Ε.Κ. Β’ 1154/12-8-2003, 

απόφαση αριθμ. ∆17α/115/9/ΦΝ275) η υπό μελέτη περιοχή  χαρακτηρίζεται σαν μία 

ζώνη χαμηλής-μέτριας σεισμικότητας. Η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση με 

πιθανότητα 10% υπέρβασης τα επόμενα 50 χρόνια είναι a=0.16g, δηλ. 16% της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας, (ζώνη Ι). 

Για να μελετηθεί η περιοχή επεξεργασθήκαμε όλους τους καταγραμμένους 

σεισμούς που περικλείονται σε μία ακτίνα 30 Km γύρω από την θέση μελέτης. Στην 

περιοχή ευρίσκεται και ένας αριθμός ενεργών ρηγμάτων  που  αν και δεν έχουν 

δώσει μέχρι τώρα μεγάλο σεισμό (κάτι που δεν αποκλείεται στο μέλλον), το δυναμικό 

τους προδιαθέτει την γένεση σεισμών με μεγέθη από 6.3 μέχρι 6.5.  

Πρώτα από όλα έγινε ξεκαθάρισμα του υλικού παρατήρησης. Βρέθηκε ότι οι 

σεισμοί στη περιοχή δεν είναι όλοι κατάλληλοι για περαιτέρω επεξεργασία. Για τον 

λόγο αυτό έγινε μελέτη της πληρότητας του υλικού. Βρέθηκε η χρονική περίοδος και 

το κατώτερο μέγεθος σεισμού με βάση τα οποία τα δεδομένα μας θεωρούνται πλήρη. 

Εφαρμόστηκαν δύο μεθοδολογίες για την στατιστική ανάλυση των σεισμών. Αυτό 

που κυρίως ενδιαφέρει τις μελέτες της σεισμικότητας είναι η κατανομή των μεγεθών 

των σεισμών στον χρόνο και στον χώρο και η διατύπωση μέσω της κατανομής αυτής 

ποσοτήτων που είναι τα μέτρα σεισμικότητας. Πραγματοποιούμε με τον τρόπο αυτό 

ποσοτική ανάλυση της σεισμικότητας, διατυπώνοντας την άποψη αν αυτή είναι μικρή 

ή μεγάλη σε ένα τόπο.  

Ακολουθώντας τη μέθοδο των Gutenberg-Richter καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι στη περιοχή η μέση περίοδος επανάληψης ενός σεισμού με μέγεθος 

6.0 ή μεγαλύτερο είναι 90 χρόνια.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε καλή συμφωνία με 

το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος σεισμού για 100 χρόνια που είναι ίσο με Μ=6.1. Η 
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πιθανότητα γένεσης σεισμού με μέγεθος 6.0 ή μεγαλύτερο για χρονικό διάστημα 50 

ετών είναι περίπου 27%, ενώ για χρονική περίοδο 100 ετών η πιθανότητα αγγίζει το 

40% περίπου. 

 

Επίσης μελετήθηκε το εστιακό βάθος των σεισμών και βρέθηκε ότι αυτοί 

συμβαίνουν σε βάθη από 500 m ως 40 Km με την κύρια τους εμφάνιση μέχρι τα 20 

Km. Οι επικεντρικές αποστάσεις των σεισμών αυτών από την Μαυροπηγή αρχίζουν 

από το 1 Km περίπου και φθάνουν την ακτίνα του κύκλου δηλαδή τα 30 Km. Οι 

σεισμοί που εμφανίζονται στο κοντινό περιβάλλον της Μαυροπηγής έχουν μικρά 

μεγέθη. Αν συνδυάσουμε όλα αυτά καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι οι 

σεισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να εμφανίζουν επιφανειακή εκδήλωση. 
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Εισαγωγή 

Στην περιοχή του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος Μαυροπηγής εμφανίστηκε το 

φαινόμενο των ρωγμώσεων των επιφανειακών σχηματισμών του εδάφους, ενώ 

παρατηρούνται ζημιές και στα οικήματα της κοινότητας. Η υδρογεωλογική έρευνα 

αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης γεωλογικής έρευνας που εκπονείται στην περιοχή. 

Έχει ως στόχο να μελετήσει τις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν, και πως 

αυτές μπορούν να έχουν συμβάλλει στην εμφάνιση του παραπάνω φαινομένου, σε 

συνδυασμό με γεωλογικά αίτια, αλλά και την εξόρυξη λιγνίτη που γίνεται από τη 

∆.Ε.Η. από το ορυχείο Μαυροπηγής που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από 

τον οικισμό. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και από τον 

Ελληνικό χώρο όπου η εξορυκτική δραστηριότητα οδήγησε σε σημαντική ταπείνωση 

του υδροφόρου ορίζοντα (λόγω υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων). Η ταπείνωση 

του υδροφόρου ορίζοντα με τη σειρά της οδηγεί σε φαινόμενα καθίζησης των 

γεωλογικών στρωμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εδαφικών 

ρωγμώσεων. 

Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή από την 

ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του 

τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, αποτελούμενη από τον Επίκ. Καθ. Κων/νο Βουδούρη, 

τον Λέκτορα Βασίλειο Μαρίνο και τον ∆ρ. Χρήστο Μάττα, το χρονικό διάστημα 

Σεπτεμβρίου-∆εκεμβρίου του 2010.  

Απογράφηκαν 11 γεωτρήσεις και 1 σημείο πηγαίας ανάβλυσης του υπόγειου 

νερού. Οι θέσεις των γεωτρήσεων καταγράφηκαν με GPS και αποτυπώθηκαν σε 

χάρτη με τη χρήση GIS (Σχήμα 1). Οι γεωτρήσεις αυτές κατασκευάστηκαν με σκοπό 

να αξιοποιηθούν για την κάλυψη αρδευτικών, κτηνοτροφικών και οικιστικών 

αναγκών, ενώ κάποιες κατασκευάστηκαν από τη ∆.Ε.Η. για ερευνητικούς σκοπούς. 

Βρίσκονται σε απόσταση πολύ κοντινή από το μέτωπο της εκσκαφής του ορυχείου, 

που κυμαίνεται από μερικές μόλις δεκάδες μέτρα (≈80 m) μέχρι μέγιστη απόσταση 

1,5 Km περίπου.  

Τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας που εκπονείται και 

παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο, αποτελούν μια Πρόδρομη Έκθεση στα πλαίσια 

των συμβατικών υποχρεώσεων της Ερευνητικής Ομάδας. Η υδρογεωλογική έρευνα 

συνεχίζεται και τα οριστικά αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στην τελική φάση 

εκπόνησης του έργου. 
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Γεωλογικά - Υδρογεωλογικά στοιχεία  

Η περιοχή έρευνας από γεωλογική άποψη, συνίσταται από κροκαλοπαγή 

ποτάμιας προέλευσης μεγάλου πάχους του Κ. Βιλλαφράγκιου, που καλύπτονται κατά 

θέσεις από μικρού πάχους αλλουβιακές και κολλουβιακές αποθέσεις, κώνους 

κορημάτων, πλευρικά κορήματα, εδαφικό μανδύα και ανθρωπογενείς επιχώσεις. 

Εκτός από τους τεταρτογενείς σχηματισμούς, στην περιοχή εμφανίζονται και νεογενή 

ιζήματα κυρίως άργιλοι, αργιλούχες μάργες, αργιλομαργαϊκοί άμμοι σε εναλλαγές με 

στρώματα χαλαρών κροκαλοπαγών. Τα ιζήματα αυτά έχουν αποτεθεί επάνω σε 

υπόλευκες μάργες με λιγνιτικές ενστρώσεις.  

Τα πετρώματα του υποβάθρου αποτελούνται από ανακρυσταλλωμένους 

ασβεστόλιθους του Μέσου Τριαδικού-Κατώτερου Λιάσιου που επικάθονται σε 

μαρμαρυγιακούς/διμαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους του Παλαιοζωϊκού. Αναλυτικά, το 

γεωλογικό καθεστώς της περιοχής περιγράφεται στο Κεφάλαιο της Γεωλογίας. 

Yδροφορία αναπτύσσεται στα καρστικοποιημένα ανθρακικά πετρώματα, όπως 

διαπιστώνεται από τις γεωτρήσεις ΜΑ1 και ΜΑ2.  

Στις νεογενείς αποθέσεις η υδροφορία είναι σχετικά φτωχή, καθώς στην 

περιοχή ανορύχθηκαν γεωτρήσεις που είχαν πολύ μικρή παροχή και 

εγκαταλείφθηκαν. Η τροφοδοσία γίνεται με κατείσδυση του νερού της βροχής και 

διήθηση του νερού των χειμάρρων. Χαρακτηριστικό της υπόγειας υδροφορίας στις 

νεογενείς αποθέσεις είναι ότι δεν είναι συνεχής και ομοιόμορφη και αυτό έχει ως 

συνέπεια να μην συναντάται ικανοποιητική υδροφορία σε οποιαδήποτε θέση και αν 

ανορυχθεί γεώτρηση. Από τη γεωτρητική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι πολλές 

γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν στη σειρά αυτή δεν συνάντησαν υδροφορία. Οι 

ανωτέρω υδροφορείς εκμεταλλεύονται σχεδόν αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια για 

την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.  

Η υδροφορία των γεωτρήσεων που έχουν ανορυχθεί μέσα στα σχιστολιθικά 

πετρώματα είναι πολύ φτωχή. Οφείλεται κυρίως στο δευτερογενές πορώδες που 

έχουν αναπτύξει οι σχηματισμοί αυτοί, λόγω τεκτονικών αιτίων που δημιουργούν 

ευνοϊκές διευθύνσεις για την κίνηση του υπόγειου νερού. Στα δείγματα νερού που 

ελήφθησαν από τις γεωτρήσεις αυτές διαπιστώθηκε η παρουσία βαρέων μετάλλων 

(Fe, Mn) που συνηγορεί στην ύπαρξη των σχιστολιθικών σχηματισμών, καθώς δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από λιθολογικές τομές γεωτρήσεων. 

Το βάθος των γεωτρήσεων της περιοχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, 

κυμαίνεται από 30 m μέχρι 237 m. Η μέση παροχή για όσες γεωτρήσεις εμφανίζουν 

υδροφορία και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (ΜΑ8, ΜΑ10) ανέρχεται σε 35 m3/h 

περίπου.  



 51

 

∆ιακύμανση της στάθμης του υπόγειου νερού 
 

Στον μικρό αριθμό γεωτρήσεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, δεν 

υπήρχε η δυνατότητα μέτρησης της στάθμης του υπόγειου νερού σε πολλές από 

αυτές. Σε κάποιες από αυτές δεν συναντήθηκε υδροφορία, μέχρι το σημείο που 

μπορούσε να γίνει μέτρηση.  

Συνολικά η στάθμη του υπόγειου νερού μετρήθηκε σε τέσσερις (4) γεωτρήσεις. 

Στις γεωτρήσεις ΜΑ2, ΜΑ12, ΜΑ10 η στάθμη μετρήθηκε την ίδια ημέρα (2/12/2010), 

ενώ στη γεώτρηση ΜΑ8 μετρήθηκε άλλη ημέρα (14/9/2010) καθώς δεν υπήρχε 

πρόσβαση. Οι τιμές της στάθμης του υπόγειου νερού παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 

Πίνακας 1: Απόλυτη στάθμη του υπόγειου νερού και βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. 

Κωδικός Χ Υ Z Βάθος α.ε.ε. 
Απόλυτο υψόμετρο της 

στάθμης 

MA2 21 43.568 40 27.465 721.7 28,48 m (2/12/2010) +693,22 m (2/12/2010) 

MA8 21 44.723 40 27.326 674.88 84,74  m(14/9/2010) +590,14  m(14/9/2010) 

MA10 21 44.253 40 27.414 700.96 111,67 m (2/12/2010) +589,29 m (2/12/2010) 

MA12 21 44.774 40 27.036 675.51 73,23 m (2/12/2010) +602,28 m (2/12/2010) 

 

 

Λόγω του μικρού αριθμού των δεδομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης 

πιεζομετρικού χάρτη, που θα έδινε τη δυνατότητα χάραξης των γραμμών ροής και 

άρα τον προσδιορισμό της διεύθυνσης της κίνησης του υπόγειου νερού. Παρόλα 

αυτά όμως, από τα υπάρχοντα δεδομένα και σε σχέση με τη χωρική κατανομή των 

γεωτρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχήμα 1, μπορούν να εξαχθούν κάποια 

πρόδρομα συμπεράσματα.  
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Σχήμα 1: Θέση γεωτρήσεων που απογράφησαν στο στάδιο της έρευνας. 
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Επιλέγοντας ζεύγη γεωτρήσεων για τα οποία υπάρχουν μετρήσεις (ΜΑ12-ΜΑ8, 

ΜΑ12-ΜΑ10, ΜΑ2-ΜΑ10) η κίνηση του υπόγειου νερού φαίνεται να έχει διεύθυνση 

Ν-Β στο τμήμα της λεκάνης ανατολικά του οικισμού Μαυροπηγής, ενώ στο τμήμα της 

λεκάνης δυτικά του οικισμού φαίνεται να έχει διεύθυνση ∆-Α.  

Όπως προαναφέρθηκε, η στάθμη της γεώτρησης ΜΑ8 μετρήθηκε τον 

Σεπτέμβριο, οπότε το υπόγειο νερό βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη του. Παρόλα 

αυτά η στάθμη της βρίσκεται ψηλότερα από αυτή της γεώτρησης ΜΑ10 που 

μετρήθηκε τον ∆εκέμβριο και σαφώς δεν είναι στο χαμηλότερο σημείο της, καθώς 

έχουν μεσολαβήσει οι βροχοπτώσεις του μεσοδιαστήματος από τα μέσα 

Σεπτεμβρίου μέχρι τις αρχές ∆εκεμβρίου, που μετρήθηκε η στάθμη στη γεώτρηση 

ΜΑ10. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση που έγινε για τη διεύθυνση της κίνησης 

του υπόγειου νερού.  

Στο ανατολικό τμήμα επικρατούν τα ιζήματα, ενώ στο δυτικό τμήμα έχουμε την 

επιφανειακή εμφάνιση των μεγάλου πάχους ασβεστολίθων, που λόγω της δράσης 

των τεκτονικών ρηγμάτων που εμφανίζονται στην περιοχή, βρίσκονται σε πλευρική 

επαφή με τα σχιστολιθικά πετρώματα του υποβάθρου καθώς και με τα τεταρτογενή 

και νεογενή ιζήματα της περιοχής. 

Συμπερασματικά, η κίνηση του υπόγειου νερού είναι προς την εκσκαφή του 

ορυχείου, με αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υδροφόρων στρωμάτων που 

αναπτύσσονται στην περιοχή.  

Οι γεωτρήσεις ΜΑ8 και ΜΑ10 στις οποίες μετρήθηκε στάθμη έχουν ανορυχθεί 

μέσα στα ιζήματα και είναι μεγάλου βάθους. Η ΜΑ8 έχει βάθος 237 m, ενώ η ΜΑ10 

έχει βάθος 200 m. Το βάθος των γεωτρήσεων αυτών ξεπερνά το βάθος του δαπέδου 

της εκσκαφής του ορυχείου. Ίσως για το λόγο αυτόν, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά στο 

μέτωπο της εκσκαφής (ΜΑ8≈80 m και MA10≈370 m) εμφανίζουν υδροφορία.  

Οι γεωτρήσεις ΜΑ8 και ΜΑ7 είναι οι μόνες ενεργές γεωτρήσεις που 

απογράφηκαν στην περιοχή. Η γεώτρηση ΜΑ7 βρίσκεται εντός του οικισμού και 

χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση.  

Στο νότιο τμήμα του οικισμού της Μαυροπηγής απογράφηκε και ένα σημείο 

(ΜΑ6) όπου παλαιότερα υπήρχε πηγαία ανάβλυση του υπόγειου νερού και 

χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη μέρους των κτηνοτροφικών αναγκών της 

περιοχής. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην επαφή των ασβεστολίθων με τα 

σχιστολιθικά πετρώματα του υποβάθρου. Η πηγή αυτή σήμερα έχει στερέψει.  

Επίσης οι γεωτρήσεις ΜΑ4 και ΜΑ5, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στο 

σημείο ΜΑ6, ενώ έχουν ανορυχθεί σε επιφανειακή εμφάνιση ασβεστολίθων δεν είχαν 

επαρκή υδροφορία, ενώ στα δείγματα νερού που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε η 

παρουσία Μαγγανίου (Mn). Αυτό υποδηλώνει ότι κατά την ανόρυξη διέτρησαν τα 
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σχιστολιθικά πετρώματα του υποβάθρου, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην επαφή 

των δύο σχηματισμών.  

Με βάση παλαιότερα δεδομένα της γεώτρησης ΜΑ12 (τοποθεσία Ντούκα, Σχ. 

1) σε απόσταση 900 m από το μέτωπο της εκσκαφής φαίνεται να έχει πτώση 

στάθμης 8,23 m από το 2008 μέχρι το 2010 (Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2. ∆ιακύμανση του βάθους από την επιφάνεια του εδάφους, της στάθμης του υπόγειου 

νερού στη γεώτρηση ΜΑ-2. 

 

Καθίζηση λόγω πτώσης στάθμης 
 

Συχνά σε περιπτώσεις υπεραντλήσεων με σημαντικές πτώσεις της 

πιεζομετρικής επιφάνειας, σε μεγάλη έκταση ενός υδροφορέα, παρατηρούνται 

φαινόμενα καθίζησης του εδάφους (land subsidence).Τέτοια φαινόμενα, καθώς και η 

σχέση μεταξύ της πτώσης της στάθμης και του ρυθμού καθίζησης του εδάφους, 

έχουν παρατηρηθεί και μελετηθεί πολλά χρόνια πριν και σε διάφορα μέρη του 

κόσμου (Poland & Davis, 1956, Hix, 1995, Wilson & Gorelick, 1996). Οι καθιζήσεις 

αυτές οφείλονται στη μείωση της πίεσης των πόρων, στην αύξηση των ενεργών 

τάσεων και συνεπώς στη συμπίεση του υδροφορέα. Η πτώση της στάθμης στο 

υδροφόρο στρώμα προκαλεί μείωση της υδροστατικής πίεσης που προκαλείται από 

το νερό. Αν η πίεση που ασκείται στο υδροφόρο στρώμα λόγω του βάρους των 

υπερκείμενων στρωμάτων παραμείνει σταθερή, τότε αυξάνεται η ενεργή τάση με 

αποτέλεσμα να οδηγεί στη συμπίεση του υδροφορέα (Sun et al. 1999). 

∆ιακύμανση στάθμης γεώτρησης ΜΑ-12
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H καθίζηση ∆D ενός υδροφορέα πάχους D, λόγω μεταβολής της υδροστατικής 

πίεσης ∆P, από υπεράντληση, δίνεται από τη σχέση (Domenico & Schwartz, 1990): 

∆D=∆P 







 yDS

S 


 

  όπου: S=ο συντελεστής αποθηκευτικότητας 

            γ=το ειδικό βάρος του νερού 

            β=ο συντελεστής συμπιεστότητας του νερού  

            D= το πάχος του υδροφορέα 

           Sy=το ενεργό πορώδες. 

  Ο ρυθμός καθίζησης δίνεται από τη σχέση: 

. .

. .

D Q D

t E S A





 

  όπου: Q=η συνολική παροχή των αντλήσεων από τον υδροφορέα  

            D=το πάχος του υδροφορέα 

            γ=το ειδικό βάρος του νερού  

            Ε=το μέτρο ελαστικότητας του υδροφορέα  

            S=ο συντελεστής αποθηκευτικότητας   

           A=η επιφάνεια του υδροφορέα. 

Η καθίζηση δεν είναι ακαριαία, αλλά απαιτείται κάποιος χρόνος (υστέρηση 

λίγων μηνών) από τη μόνιμη πτώση της στάθμης. Αν οι γεωλογικοί σχηματισμοί 

έχουν ελαστικότητα και είναι ομοιογενείς, τότε η καθίζηση είναι σχετικά μικρή και δεν 

έχουμε εκδήλωση επιφανειακών ρωγμώσεων. Αντίθετα, αν οι γεωλογικοί 

σχηματισμοί είναι ανομοιογενείς, χωρίς ελαστικότητα και η πτώση στάθμης του 

υπόγειου νερού είναι μεγάλη (>15 m), τότε η καθίζηση είναι σημαντική και στην 

επιφάνεια του εδάφους εμφανίζονται ρωγμώσεις, οι οποίες προκαλούν ζημιές σε 

σπίτια, δρόμους και άλλες υποδομές. Οι επιφανειακές ρωγμώσεις είναι το 

αποτέλεσμα της δράσης εφελκυστικών τάσεων που ασκούνται στο έδαφος και 

σχετίζονται με τη διαφορική καθίζηση (ALGS, 2007). Γενικά, στους υπό πίεση 

υδροφορείς υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της καθίζησης και της πτώσης 

στάθμης του υπόγειου νερού, ενώ στους ελεύθερους υδροφορείς υπάρχει απόκλιση 

από αυτήν τη γραμμικότητα (Σούλιος, 2010). Για την ίδια πτώση στάθμης, όλοι οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί δεν εμφανίζουν την ίδια καθίζηση, αλλά εξαρτάται από τον 

συντελεστή συμπιεστότητας του καθενός. Αν το ρευστό και το υλικό της στερεάς 

φάσης ενός υπό πίεση υδροφόρου θεωρηθούν ασυμπίεστα, τότε ο όγκος του 

ρευστού που απομακρύνεται είναι ίσος με τον όγκο της καθίζησης (Jacob 1939, 
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Narasimham et al. 1984, Parker and Stringfield 1950). Όσο πιο πρόσφατα είναι τα 

ιζήματα και δεν έχουν υποστεί διαγένεση, τόσο πιο εύκολα υφίστανται συμπίεση. 

 

Παραδείγματα από τον διεθνή και τον Ελληνικό 
 

Το φαινόμενο της καθίζησης έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές του ελληνικού 

χώρου (Καλοχώρι-Σίνδος, Θεσσαλία, Αρχάνες κ.ά), καθώς και σε άλλες περιοχές του 

πλανήτη (Bordeau Γαλλίας, San Francisco Η.Π.Α, πόλη του Μεξικού, Βενετία κ.ά). 

Όλες οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από την παρουσία χαλαρών αποθέσεων με 

επάλληλα υδροφόρα ή ημιυδροφόρα στρώματα, καθώς και φαινομένων 

αρτεσιανισμού.  

 

∆ιεθνής χώρος 
 

Στη λεκάνη από την οποία υδρεύεται η πόλη του Μεξικού, αναφέρεται ρυθμός 

καθίζησης του εδάφους που κυμαίνεται από 4-16 cm/έτος. Στο San Jose της 

Καλιφόρνιας των ΗΠΑ ο λόγος της εδαφικής καθίζησης προς την πτώση της 

πιεζομετρικής επιφάνειας είναι 1:13 (Todd, 1980). Ο λόγος αυτός παίρνει διάφορες 

τιμές, π.χ. 9 m εδαφική καθίζηση για πτώση στάθμης 100 m (λόγος 1:11) ή 2,5 m 

εδαφική καθίζηση για πτώση στάθμης 100 m (λόγος 1:40) (Domenico & Schwartz, 

1998). Στην περιοχή της Αριζόνα στις Η.Π.Α., μια έκταση 3000 τετραγωνικών μιλίων 

επηρεάζεται από την υπεράντληση των υδροφόρων στρωμάτων και παρουσιάζονται 

φαινόμενα έντονων καθιζήσεων που συνοδεύονται από την εκδήλωση επιφανειακών 

ρωγμώσεων του εδάφους (Σχ. 3). Το 1992 (Carpenter 1999) παρατηρήθηκε 

καθίζηση του εδάφους περίπου 5,5 m για πτώση στάθμης 91,4 m.  

Σχήμα 3. Εκδήλωση επιφανειακών ρωγμώσεων, λόγω του φαινομένου της      υπεράντλησης 

στην Αριζόνα των Η.Π.Α. (ALSG, 2007). 
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Στην περιοχή Hangzhou-Jiaxing-Huzhou της ΒΑ/κής Κίνας ο μέγιστος ρυθμός 

καθίζησης ανήλθε σε 50 mm/year. Από τη δεκαετία του 1960 έως το 2002 η μέγιστη 

συνολική εδαφική καθίζηση ανήλθε σε 84,2 cm. Η επιφάνεια με συνολική καθίζηση 

>20 cm ήταν 883 Κm2, ενώ η περιοχή με συνολική καθίζηση >10 cm ανήλθε σε 2500 

Km2. Ο συνολικός όγκος που αντλήθηκε την περίοδο 1954-2000 στην περιοχή αυτή 

ήταν 2,73x109 m3 με μέγιστο ετήσιο ρυθμό άντλησης 20x106 m3. Καταγράφηκε 

επίσης μια υστέρηση δηλ. ενώ ο μέγιστος ρυθμός άντλησης ήταν το 1982, ο μέγιστος 

ρυθμός καθίζησης καταγράφηκε το 1989. Η ταχύτατη μείωση του ρυθμού άντλησης 

δεν μειώνει εξίσου γρήγορα και τον ρυθμό καθίζησης.  

Οι Abidin et al. (2010) διακρίνουν τέσσερις πιθανούς τύπους εδαφικών 

καθιζήσεων: καθίζηση λόγω υπεράντλησης, καθίζηση λόγω του βάρους των 

υπερκείμενων κατασκευών, καθίζηση λόγω φυσικής διαγένεσης και τεκτονική 

καθίζηση. Οι ίδιοι ερευνητές διαπιστώνουν στη λεκάνη της Jakarta (Ινδονησία) ένα 

ρυθμό καθίζησης που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 15 cm/yr στα τεταρτογενή ιζήματα της 

περιοχής. Στα ιζήματα αυτά με πάχος 200-250 m αναπτύσσονται τρεις υπόγειοι 

υδροφορείς, ένας ελεύθερος επιφανειακός και δύο βαθύτεροι υπό πίεση. Ο ρυθμός 

πτώσης της στάθμης, λόγω υπεράντλησης κυμαίνεται μεταξύ 0,2 έως 2 m/yr.  Η 

συσχέτιση της πτώσης στάθμης και των εδαφικών καθιζήσεων δεν είναι πάντοτε 

άμεση και απλή. Κατά κανόνα όμως, οι ρυθμοί καθίζησης έχουν μια θετική συσχέτιση 

με τον απολήψιμο όγκο νερού. 

Τέλος, στην περιοχή Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης καταγράφηκαν καθιζήσεις λόγω 

υπεραντλήσεων, ο ρυθμός των οποίων έφθασε τα 12 cm το χρόνο. Η πτώση 

στάθμης του υδροφορέα έφθασε σε πολλά σημεία τα 65 m.  

 

 

Ελληνικός χώρος 
 

Η υπεράντληση για τον υποβιβασμό της στάθμης του υπόγειου νερού στις 

περιοχές των ορυχείων για την εξόρυξη του λιγνίτη οδηγεί σε καθίζηση των εδαφών 

(Σούλιος, 2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή Αναργύρων του Νομού 

Φλώρινας, όπου η υπεράντληση για την εξόρυξη του λιγνίτη, οδήγησε σε σημαντική 

πτώση στάθμης (≈40 m) του υπόγειου νερού και σε διαφορική καθίζηση των εδαφών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις ρωγμές στο έδαφος που προκάλεσαν ρωγμώσεις στα 

σπίτια του οικισμού, πολλά εκ των οποίων κατέστησαν ακατοίκητα (Σχ. 4). 
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Σχήμα 4: Ρωγμές λόγω καθίζησης σε σπίτια του οικισμού Αετού, Νομού Φλώρινας (Σούλιος 

κ.ά., 2010).  

 

Φαινόμενα καθιζήσεων αναφέρονται και στην περιοχή της Περαίας του ∆ήμου 

Θερμαϊκού, στο ανατολικό τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου. Ίχνη ρωγμώσεων στα 

σπίτια καταγράφονται σε μεγάλη απόσταση, τόσο Ανατολικά όσο και ∆υτικά του 

οικισμού, σε συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 5 Km (2006-07). Καθοριστικό ρόλο 

στην εμφάνιση των ρωγμώσεων παίζει η παρουσία του ρήγματος της Περαίας, που 

είναι τμήμα του μεγαλύτερου ρήγματος του Ανθεμούντα, που προκαλεί διαφορικές 

εδαφικές καθιζήσεις, λόγω της πτώσης στάθμης του υπόγειου νερού. Μετά την 

άμεση διακοπή των αντλήσεων, το φαινόμενο έχει υποχωρήσει και σταθεροποιηθεί. 

Στις καρστικές περιοχές οι καθιζήσεις λόγω υπεράντλησης, μπορεί να 

δημιουργήσουν (βυθίσματα) καταβόθρες. Αυτό σχετίζεται με την παρουσία χαλαρών 

ιζημάτων μικρού πάχους (5-15 m) επάνω από έντονα καρστικοποιημένα πετρώματα 

και με τη στάθμη του νερού να βρίσκεται σε επαφή με την οροφή των καρστικών 

πετρωμάτων. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται στην περιοχή των ορυχείων της 

Μεγαλόπολης Πελοποννήσου, όπου τα χαλαρά ιζήματα τα οποία υπέρκεινται κενών 

του καρστικοποιημένου υποβάθρου, διαβρώθηκαν, λόγω υπεραντλήσεων και 

σχημάτισαν βυθίσματα που έχουν διάμετρο 1-15 m και βάθος 1-10 m 

(∆ημητρακόπουλος & Κουμαντάκης, 1995).  

 

 



 59

Πρόδρομα συμπεράσματα υδρογεωλογικής έρευνας 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Υδροφορία αναπτύσσεται στα καρστικά πετρώματα και περιορισμένη στις 

νεογενείς αποθέσεις και τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα. 

Η στάθμη του υπόγειου νερού από την επιφάνεια του εδάφους κυμαίνεται από 

28,48 m (γεώτρηση ΜΑ2) έως 111,67 m (γεώτρηση ΜΑ10).  

Η απόλυτη στάθμη του υπόγειου νερού κυμαίνεται από +589 m έως +693 m. 

 

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαφαίνεται ότι η εμφάνιση των ρωγμώσεων 

στην περιοχή της Μαυροπηγής είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο 

οφείλεται στην αθροιστική επίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως η 

απελευθέρωση των τάσεων λόγω της εκσκαφής του ορυχείου σε συνδυασμό 

με την παρουσία του τεκτονικού ρήγματος και την πτώση της στάθμης του 

υπόγειου νερού.  
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Εισαγωγή 

Η γεωφυσική έρευνα που διεξήχθη  στην περιοχή της Μαυροπηγής είχε δυο 

στόχους: (ι) Να μελετηθεί η περιοχή των ρωγμώσεων με μετρήσεις σχετικά υψηλής 

ανάλυσης και να αντληθούν στοιχεία τόσο για τη λιθολογία, υδρογεωλογία  όσο και 

για την τεκτονική της περιοχής κατά μήκος των ρωγμώσεων. (ιι) Να μελετηθεί η 

γενικότερη γεωλογική δομή της περιοχής μελέτης με μετρήσεις μεγάλου μήκους και 

βάθους διασκόπησης  (αλλά και χαμηλότερης ανάλυσης) ώστε να επιβεβαιωθεί 

ανεξάρτητα και να συμπληρωθεί το γεωλογικό μοντέλο της περιοχής.  

Ως καταλληλότερη γεωφυσική τεχνική για την παραπάνω μελέτη επιλέχθηκε η 

μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας η οποία δίνει τη δυνατότητα, μετά από 

κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων,  να λαμβάνονται εικόνες του υπεδάφους οι 

οποίες είναι άμεσα κατανοητές και ερμηνεύσιμες. Εκτελέστηκαν 6 τομογραφίες 

υψηλής ανάλυσης κάθετα στις ρωγμώσεις με 24 εως 48 ηλεκτρόδια και απόσταση 

μεταξύ τους 10-5m, με βάθος διασκόπησης  μεγαλύτερο των 50m και συνολικό 

μήκος περίπου 1400m. Επίσης εκτελέστηκαν 2 τομογραφίες μεγάλου μήκους με 21 

ηλεκτρόδια και απόσταση ηλεκτροδίων  μεταξύ τους 50m, με βάθος διασκόπησης  

μεγαλύτερο των 250m και συνολικό μήκος 2000m. 

Οι μετρήσεις εκτελέστηκαν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2010 από ομάδα του 

Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από του Π. Τσούρλο (Αναπ. Καθ. 

ΑΠΘ), Γ. Βαργεμέζη (Επίκ. Καθ. ΑΠΘ), Α.Σταμπολίδη (∆ρ., Ι∆ΑΧ ΑΠΘ), Ι.Φίκο (∆ρ., 

Ι∆ΑΧ ΑΠΘ). 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση της τεχνικής της 

ηλεκτρικής τομογραφίας, δίνονται οι λεπτομέρειες των μετρήσεων και της 

επεξεργασίας τους και  τέλος παρουσιάζονται οι ερμηνείες  και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα της  γεωφυσικής διασκόπησης σε σχέση με το υπό μελέτη πρόβλημα. 
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Ηλεκτρική Τομογραφία 

Με την εφαρμογή ηλεκτρικών μεθόδων επιδιώκεται ο καθορισμός της 

κατανομής των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υπεδάφους. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται 

ανήκουν στην κατηγορία του τεχνητά παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο 

διαβιβάζεται στο έδαφος δια μέσου ενός ζεύγους ηλεκτροδίων. Σε ένα δεύτερο 

ζεύγος ηλεκτροδίων μετράται η πτώση τάσης που προκαλείται (Σχήμα 1). Η ωμική 

αντίσταση που υπολογίζεται σαν το πηλίκο των δύο αυτών μεγεθών χρησιμοποιείται 

για τον υπολογισμό της φαινόμενης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης η οποία με τη 

σειρά της μας επιτρέπει τον υπολογισμό της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Στην 

παρούσα έρευνα αξιοποιούνται οι διατάξεις τομογραφίας που μας επιτρέπουν τη 

μελέτη της κατανομής της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης σε δύο διαστάσεις (οριζόντια 

και κατακόρυφη). 

 

 

Σχήμα 1. Η βασική διάταξη γεωηλεκτρικών μετρήσεων. 

 

Ο όρος ηλεκτρική τομογραφία (ΗΤ) περιγράφει γενικά έναν τύπο μετρήσεων 

της φαινόμενης ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους. Μπορεί να θεωρηθεί ως 

συνδυασμός δύο “παραδοσιακών” τεχνικών μέτρησης: της όδευσης και της 

βυθοσκόπησης. Ειδικότερα, η ηλεκτρική τομογραφία μπορεί να περιγραφεί ως μία 

σειρά από συνεχόμενες ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις κατά μήκος της γραμμής έρευνας 

ή ως μία σειρά από οδεύσεις πάνω από την ίδια περιοχή με διαδοχικά αυξανόμενες 

αποστάσεις ηλεκτροδίων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λήψη πληροφορίας 

τόσο για την κατακόρυφη όσο και για την οριζόντια μεταβολή της ειδικής ηλεκτρικής 









 







32.1 mO
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αντίστασης στην περιοχή μελέτης και έτσι λαμβάνεται μία πληρέστερη “εικόνα” του 

υπεδάφους. 

Πρόδρομος της ΗΤ είναι η μέθοδος της “ψευδοτομής” που έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτεταμένα στην χαρτογράφηση μεταλλευμάτων (Edwards 1977) αλλά και σε 

διάφορες άλλες εφαρμογές (π.χ. υδρογεωλογικές, Griffiths et al. 1990). Στην 

διαδικασία της “ψευδοτομής” μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες διατάξεις 

ηλεκτροδίων (διπόλου-διπόλου, Wenner, πόλου-διπόλου). Η ΗΤ όμως είναι πιο 

γενικευμένος όρος που περιλαμβάνει και μετρήσεις με μη συμβατικές διατάξεις 

καθώς επίσης και μετρήσεις που λαμβάνονται με ηλεκτρόδια σε γεωτρήσεις (π.χ. 

Shima 1992). 

Eνα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ΗΤ είναι ότι σε σύγκριση με τις άλλες 

τεχνικές λαμβάνεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μετρήσεων (άρα και χρήσιμης 

πληροφορίας). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα και ανάλυση της 

γεωηλεκτρικής μεθόδου. Παράλληλα όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, οι 

μετρήσεις είναι δύσκολο να ληφθούν με χειροκίνητη αλλαγή των ηλεκτροδίων, και γι΄ 

αυτό χρησιμοποιούνται συστήματα αυτοματοποιημένων πολυπλεκτών με 

πολυκάναλα καλώδια (σχήμα 2). Πολλά τέτοια εμπορικά συστήματα (τουλάχιστον έξι) 

έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορούν στην  αγορά από το 1990 και μετά, γεγονός 

ενδεικτικό της ανάπτυξης της ΗΤ. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι χρήση αυτών των 

οργάνων αυξάνει αναπόφευκτα το κόστος εφαρμογής της μεθόδου. 

 

 

Σχήμα 2. Πολυκάναλο σύστημα λήψης μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας 
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Επεξεργασία των ∆εδομένων 
 

∆εδομένου ότι οι μετρήσεις της ηλεκτρικής τομογραφίας αποτελούν μια 

«παραμορφωμένη» εικόνα των πραγματικών ηλεκτρικών αντιστάσεων του 

υπεδάφους είναι απαραίτητο να υποστούν μια ειδική , πολύπλοκη μαθηματικά και 

υπολογιστικά, διαδικασία η οποία ονομάζεται αντιστροφή. Σκοπός της αντιστροφής 

είναι να βρεθεί ένα μοντέλο αντίστασης που να δίνει μετρήσεις που είναι όσο το 

δυνατό πιο κοντά στις πραγματικές. Προϋπόθεση η ύπαρξη μεθόδου επίλυσης του 

ευθέως προβλήματος, δηλαδή, να βρεθούν οι μετρήσεις δοθείσης της κατανομής της 

αντίστασης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, στην παρούσα 

μελέτη, είναι ένας αλγόριθμος πεπερασμένων στοιχείων ο οποίος λύνει τις 

διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε 

ανομοιογενή γη.  Η αντιστροφή μπορεί να γίνει σε δυο (διδιάστατη) ή τρεις 

(τρισδιάστατη) διαστάσεις. 

Στην γεωηλεκτρική μέθοδο λόγω της μη-γραμμικής φύσης του αντιστρόφου 

προβλήματος, οι αλγόριθμοι αντιστροφής είναι μια αυτοματοποιημένη επαναληπτική 

διαδικασία. Αρχικά, η περιοχή ενδιαφέροντος διακριτοποιείται σε ένα δίκτυο από 

παραμέτρους στις οποίες και αποδίδεται μια αρχική τιμή ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης.  

Βάσει αυτού του μοντέλου υπολογίζονται τα αντίστοιχα συνθετικά δεδομένα, τα 

οποία και συγκρίνονται με τα πραγματικά δεδομένα. Λαμβάνεται έτσι μια εκτίμηση 

του λάθους dy=(πραγματικά δεδομένα – συνθετικά δεδομένα). Στη συνέχεια με μια 

διαδικασία αντιστροφής πινάκων γίνεται διόρθωση του αρχικού μοντέλου αντίστασης 

και η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου το λάθος dy μεταξύ των 

πραγματικών και συνθετικών δεδομένων ελαχιστοποιηθεί. Το τελικό μοντέλο 

αντίστασης θεωρείται ότι προσεγγίζει ικανοποιητικά την πραγματική κατανομή των 

γεωηλεκτρικών αντιστάσεων και με βάση τις υπάρχουσες γεωλογικές συνθήκες 

ερμηνεύεται ώστε οι αντιστάσεις να μετατραπούν σε λιθολογικές και τεκτονικές τομές 

του υπεδάφους (σχήμα 3). 

 

 

Εξοπλισμός μετρήσεων Ηλεκτρικής Τομογραφίας  

Για την εκτέλεση των γεωφυσικών μετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιήθηκε το 

όργανο SYSCAL PRO της εταιρείας IRIS INSTRUMENTS. Πρόκειται για πλήρως 

αυτοματοποιημένο όργανο μέτρησης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης σχεδιασμένο για 
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έρευνα με μεθόδους συνεχούς ρεύματος. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος της 

αντιστάθμισης του φυσικού δυναμικού, η ψηφιακή υπέρθεση για την ενίσχυση του 

σήματος και η προβολή του σφάλματος κατά την πραγματοποίηση των μετρήσεων 

που προσφέρονται από το συγκεκριμένο όργανο που εξασφαλίζουν μετρήσεις 

υψηλής ακρίβειας. Το συγκεκριμένο όργανο έχει μέγιστη τάση πηγής 800V και 

επιτυγχάνει τη δημιουργία ρεύματος με ένταση που τυπικά φτάνει τα 1000 mA, ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει και σημαντικά μεγαλύτερες εντάσεις ηλεκτρικού 

ρεύματος (έως 2500mA). Το όργανο μέτρησης χρησιμοποιεί τόσο εσωτερικές όσο και 

εξωτερικές μπαταρίες και παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. ),  

Το όργανο μέτρησης έχει εσωτερικό πολυπλέκτη 48 ηλεκτροδίων ενώ έχει τη 

δυνατότητα της σύγχρονης μέτρησης μέχρι και 10 ταυτόχρονων διαφορών δυναμικού 

γεγονός που επέτρεψε τη λήψη του σημαντικού αριθμού μετρήσεων σε κάθε 

τομογραφία 
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Σχήμα 3. Παράδειγμα γεωλογικής τομής (κάτω) που προκύπτει από την ερμηνεία 

αποτελεσμάτων αντιστοφής δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας (πάνω). 

 

Για τη λήψη των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα 

πολυκαναλικά καλώδια καθώς και ειδικά ηλεκτρόδια ατσαλιού (υψηλής 

μηχανικής αντοχής και υψηλής αγωγιμότητας. Σε θέσεις όπου η εισαγωγή 
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ηλεκτροδίου ήταν αδύνατη (π.χ. άσφαλτος) ανοίχτηκαν οπές με κρουστικό 

δράπανο ώστε να καρφωθεί το ηλεκτρόδιο (βλ. σχετική φωτογραφία στο Σχ.7) 

 

 

Σχήμα 4. Όργανο λήψης ηλεκτρικών μετρήσεων SYSCAL-PRO της εταιρείας IRIS 

INSTRUMENTS μαζί  με τον πρόσθετο εξοπλισμό και τη συνδεσμολογία που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  

 

Λήψη Μετρήσεων και επεξεργασία 

Στα σχήματα 5 και 6 παρουσιάζονται οι θέσεις των 6 τομών ηλεκτρικής 

τομογραφίας υψηλής ανάλυσης και των 2 μεγάλου μήκους αντίστοιχα που 

υλοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης με υπόβαθρο τον τοπογραφικό  και γεωλογικό  

χάρτη καθώς και  με υπόβαθρο τη δορυφορική φωτογραφία. Επίσης, στους χάρτες 

έχουν προστεθεί οι θέσεις των παρατηρημένων επιφανειακών ρωγμώσεων καθώς 

και το τρέχον όριο της εκσκαφής της ∆ΕΗ. Όλες οι τομές μέτρησης, πλην μιας1, 

υλοποιήθηκαν σε γενική διεύθυνση Ν∆-ΒΑ έτσι ώστε να τέμνουν σχεδόν κάθετα τα 
                                            

1 Η τομή MP6 έχει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
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κύρια τεκτονικά στοιχεία και τις ρωγμές  της περιοχής μελέτης. Στο σχήμα 7 

παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη συλλογή των μετρήσεων. 

Λόγω της γεωλογίας της περιοχής (ύπαρξη λιθολογικών σχηματισμών με 

πλευρικές μεταβολές, ύπαρξη ρηγμάτων) επιλέχθηκε για τις τομές υψηλής ανάλυσης 

(ΜΡ1-6) η διάταξη μέτρησης πόλου-διπόλου με σύγχρονες μετρήσεις τόσο με την 

κανονική όσο και με την ανάστροφη διαμόρφωση (Σχήμα 8). Η διάταξη 

χαρακτηρίζεται από πολύ καλή διακριτική ικανότητα τόσο στις πλευρικές όσο και στις 

κατακόρυφες μεταβολές της υπεδάφειας αντίστασης αλλά και σχετικά καλή σχέση 

σήματος/θορύβου ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές αντιστάσεις όπως αναμενόταν 

να έχουμε και στην περιοχή μελέτης.  

Για τις μετρήσεις μεγάλης κλίμακας (LMP1-2) επιλέχτηκε η διάταξη διπόλου-

διπόλου (Σχήμα 8).  η οποία παρά τη σχετικά αδύναμη σχέση σήματος/θορύβου 

παρέχει άριστη διακριτική ικανότητα τόσο στις πλευρικές όσο και στις κατακόρυφες 

μεταβολές της υπεδάφειας αντίστασης. Στην πράξη, και παρά τις αρχικές 

επιφυλάξεις, οι μετρήσεις με τη διάταξη αυτή αποδείχτηκαν αξιόπιστες.   

 

Επιλογή Παραμέτρων Μέτρησης 
 

Οι παράμετροι σχεδιασμού της γεωηλεκτρικής τομογραφίας αρχικά 

καθορίστηκαν με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πιθανού ρήγματος και 

βάθους έρευνας. Καθώς όμως τμήματα των τομών εκτελέστηκαν μέσα στον οικισμό 

της Μαυροπηγής οι θέσεις και τα μήκη ορισμένων τομών επιλέχτηκαν και με βάση 

την προσβασιμότητα. Ειδικότερα οι παράμετροι μέτρησης που επιλέχθηκαν είναι: 

 

Τομογραφίες Υψηλής Αναλύσεις 
 

1. Απόσταση ηλεκτροδίων (α) 5 μέτρα (MP1-MP2-MP3) και 48 ηλεκτρόδια, (β) 8  

μέτρα (MP5) και 24 ηλεκτρόδια (γ) 10 μέτρα (MP4-MP6) και 24 ηλεκτρόδια.  

2. Απόσταση ηλεκτροδίων ρεύματος – δίπολου μέτρησης δυναμικού (n*a) με 

μέγιστο n ίσο με 8. 

3. Χρήση αποστάσεων 2*α και 3*α με ίδιο n (=8)  

Στο σχήμα 9 φαίνεται η πυκνότητα των μετρήσεων η οποία επιτεύχθηκε στην 

παρούσα μελέτη, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν καταγραφές σε 48 κανάλια 

(ηλεκτρόδια), επιτυγχάνοντας ένα μήκος κάλυψης 235 μέτρα στην επιφάνεια και 

μεγαλύτερο από 50 μέτρα σε βάθος. 
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Τομογραφίες μεγάλου μήκους 
 

1. Απόσταση ηλεκτροδίων  50 μέτρα (LMP1-LMP2). 

2. Απόσταση ηλεκτροδίων ρεύματος – δίπολου μέτρησης δυναμικού (n*a) με 

μέγιστο n ίσο με 8 

3. Χρήση αποστάσεων 2*α με ίδιο n (=8)  

Έγιναν  καταγραφές σε 21 κανάλια (ηλεκτρόδια), επιτυγχάνοντας ένα μήκος 

κάλυψης 1000 μέτρων στην επιφάνεια και περίπου 250 μέτρων μέγιστου βάθους 

διασκόπησης. 

 

Ποιότητα Μετρησεων 
 

Γενικά η ποιότητα των μετρήσεων κρίνεται ιδιαίτερα καλή καθώς σε πολύ μικρό 

ποσοστό (<3%) το σφάλμα επανάληψης ήταν >1%. Ακόμα και στις μετρήσεις με τη 

διάταξη διπόλου-διπόλου, όπου λόγω των χαμηλών αντιστάσεων της περιοχής και το 

αδύναμο σήμα της διάταξης αναμενόταν προβλήματα, οι μετρήσεις αποδείχτηκαν 

πολύ καλές καθώς οι ικανοποιητικές αντιστάσεις επαφής στην περιοχή (τυπικά <1 

ΚΩ) επέτρεψαν την εισαγωγή ρεύματος επαρκούς έντασης (>800 mΑ). 

 

Σχήμα 5. Θέση όλων των τομών ηλεκτρικής τομογραφίας με υπόβαθρο τον τοπογραφικό 

χαρτη 1:5000. 
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Σχήμα 6. Θέση των τομών ηλεκτρικής σε δυο και τρεις διαστάσεις με  υπόβαθρο τον 

γεωλογικό χάρτη(αριστερά) και τη δορυφορική εικόνα (δεξιά). 
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Σχήμα 7  Φωτογραφίες από τη λήψη μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας. 
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Σχήμα 8. Οι διατάξεις μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 

 

Σχήμα 9 Ιδεατά βάθη έρευνας του συνόλου των μετρήσεων πόλου-διπόλου (818 μετρήσεις) 

της τομογραφίας υψηλής ανάλυσης με 48 κανάλια που εκτελέστηκε στην περιοχή μελέτης και 

αντιστοιχούν σε μετρήσεις δυναμικού με διάστημα a=5m (πράσινα σύμβολα), 2a (κίτρινα 

σύμβολα) και 3a (μπλέ σύμβολα).  
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Επεξεργάσία των ∆εδομένων 
 

Για την επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας 

ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:  

Αρχικά έγινε η χαρτογράφηση των μετρήσεων υπαίθρου με τη μορφή 

ψευδοτομής. Ελέγχθηκε η ποιότητα των  μετρήσεων και απορρίφτηκαν μετρήσεις με 

μεγάλα σφάλματα.  Γενικά η ποιότητα των μετρήσεων κρίνεται ικανοποιητική καθώς 

μόλις 1-3% των μετρήσεων τελικά απορρίφθηκαν. 

Καθώς κάποιες από τις τομές που μετρήθηκαν μέσα στον οικισμό ήταν 

αδύνατο να υλοποιηθούν σε ευθεία γραμμή (π.χ. LMP1-LMP2-MP3) έγινε διόρθωση 

για την κάθε μέτρηση με τον επαναυπολογισμό του ακριβούς γεωμετρικού 

παράγοντα μετά από την αποτύπωση της ακριβούς θέσης των ηλεκτρoδίων με GPS. 

∆εδομένου ότι στις περισσότερες τομές η τοπογραφία ήταν έντονη   το 

τοπογραφικό ανάγλυφο ενσωματώθηκε πλήρως στη διαδικασία της αντιστροφής 

(Tsourlos et al, 1998). Οι σχετικές μεταβολές του ανάγλυφου που χρειάζονται για μια 

τέτοια διαδικασία ελήφθησαν από τον τοπογραφικό χάρτη(1:5000) με τη σημείωση 

των θέσεων των ηλεκτροδίων με GPS στο ύπαιθρο. 

Τα δεδομένα, στη συνέχεια, υποβλήθηκαν σε διδιάστατη αντιστροφή. 

Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα DC2DPro (Kim 2009). Πρόκειται για αλγόριθμο που 

εκτελεί κανονικοποιημένη μη γραμμική διδιάστατη αντιστροφή γεωηλεκτρικών 

δεδομένων με την μέθοδο αντιστροφής του Occam (Constable, 1987). Ο αλγόριθμος 

είναι επαναληπτικός και σε κάθε επανάληψη χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 

πεπερασμένων στοιχείων για να επιλύσει το ευθύ πρόβλημα.  

Τα αποτελέσματα της αντιστροφής χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα αξιόπιστα 

καθώς το % λάθος (RMS) για κάθε αντιστροφή κυμάνθηκε μεταξύ 2-6%, ενδεικτικό 

επίσης και της καλής ποιότητας των πρωτογενών δεδομένων. Η αντιστροφή για τις 

τομές επαναλήφθηκε αρκετές φορές με διαφορετικές παραμέτρους βάθους ώστε να 

επιτευχθεί μια σχετική ομοιομορφία στις μέγιστες τιμές και να διευκολυνθούν έτσι οι 

συγκρίσεις μεταξύ τομών. Τα τελικά αποτελέσματα και η ερμηνεία τους  

παρουσιάζονται  στην επόμενη ενότητα. 

 

Αποτελέσματα και Ερμηνεία 

Η εξέταση των αποτελεσμάτων από όλες τις γεωφυσικές τομές, δείχνουν μία 

αρκετά σημαντική διαφοροποίηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων του υπεδάφους τός 

κατακόρυφα όσο και πλευρικά. Στις τομές που παρουσιάζονται στην παρούσα 



 
 

 78

ενότητα αποτυπώνονται τα πραγματικά βάθη και οι πραγματικές υπεδάφειες 

αντιστάσεις οι οποίες και παρουσιάζονται με χρωματική κλίμακα  «ουρανίου τόξου» 

με τα ψυχρά χρώματα  (μπλε) να αντιστοιχούν σε χαμηλές αντιστάσεις (π.χ. άργιλοι)  

και θερμά χρώματα (κόκκινα) να αντιστοιχούν σε σχετικά υψηλές αντιστάσεις (π.χ. 

ασβεστόλιθος). Ακολουθεί η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων για κάθε 

τύπο μετρήσεων (υψηλής ανάλυσης, μεγάλου μήκους) ξεχωριστά. 

 

Τομές Υψηλές Ανάλυσης 
 

Στο σχήμα 10 παρουσιάζονται οι θέσεις των 6 τομών ηλεκτρικής τομογραφίας 

υψηλής ανάλυσης με υπόβαθρο τον τοπογραφικό  και γεωλογικό  . 

 

 

Σχήμα 10. Θέση των τομών ηλεκτρικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης με υπόβαθρο τον 

τοπογραφικό και γεωλογικό  χάρτη. 

 

Χαρακτηριστική τομή υψηλής ανάλυσης είναι η MP1 η οποία 

πραγματοποιήθηκε δίπλα στην ανοικτή εκσκαφή με την οποία πιστοποιήθηκε η 

σύνδεση της ρωγμής που εμφανίστηκε με πλευρική μετάβαση υλικού (πιθανό ρήγμα) 

 

Στο Σχ. 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αντιστροφής των δεδομένων  

της ΜΡ1. Στην εικόνα είναι χαρακτηριστική η πλευρική διαφοροποίηση των 

αντιστάσεων ακριβώς στην περιοχή όπου υπάρχει η επιφανειακή εμφάνιση της 

ρωγμής (σημειώνεται στην εικόνα με βέλος). Αυτή η διαφοροποίηση  οφείλεται στην 

ύπαρξη ρήγματος καθώς συμπίπτει με τη θέση ρήγματος που υποδείχτηκε κατά την 
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εκσκαφή. Πρόκειται για μετάβαση από ασβεστιτικό σύγκριμα σε χαλαρά ιζήματα 

(άμμοι-άργιλοι).  Στην τομή σημειώνεται επίσης με βέλος το ίχνος του κύριου 

ρήγματος της περιοχής όπως αυτό εμφανίζεται στον γεωλογικό χάρτη.  Το ρήγμα 

φαίνεται να συνδέεται με σχεδόν κατακόρυφη ζώνη διάρρηξης (μείωση αντίστασης 

στα 75-95m της τομής).   

 

MP1

ΡΗΓΜΑ
(Θέση από

Γεωλογικό Χάρτη) ΡΩΓΜΗ
(ΕΚΣΚΑΦΗ)

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ

 

Σχήμα 11: Αποτελέσματα της αντιστροφής για την τομή ΜΡ1 και η φωτογραφία από τη 

σχετική εκσκαφή. 
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MP2

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΡΗΓΜΑ
(Θέση από

Γεωλογικό Χάρτη) ΡΩΓΜΗ
εμφάνιση

ΡΩΓΜΗ ?

MP4

ΡΗΓΜΑ
(Θέση από

Γεωλογικό Χάρτη)
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΡΩΓΜΗ ?

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΡΩΓΜΗ ?

MP3

 

Σχήμα 12: Αποτελέσματα της αντιστροφής για τις τομές ΜΡ2-4-3.  

 

Παρόμοια γεωηλεκτρική εικόνα προέκυψε και για τις αντιστροφές των τομών 

ΜΡ2-3-4 (Σχ 12). Στις τομές αυτές γενικά εμφανίζεται η ίδια αλληλουχία 

γεωηλεκτρικών σχηματισμών με παρόμοιες διακυμάνσεις στις αντιστάσεις. Σε όλες 

τις τομές είναι εμφανής η πλευρική διαφοροποίηση των σχηματισμών που σχετίζεται 

με τις ρωγμές.  

Ειδικότερα για την τομή ΜΡ3 που μετρήθηκε  στο Νότιο τμήμα του οικισμού η 

πλευρική διαφοροποίηση υψηλών και χαμηλών αντιστάσεων εντοπίζεται στα 140m 

της τομής και είναι σχεδόν κατακόρυφη. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση φαίνεται να 

σχετίζεται με σημαντικές ζημιές στα γειτονικά κτίσματα.  
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Επίσης επιβεβαιώνεται η εικόνα του γεωλογικού χάρτη καθώς από τις τομές 

ΜΡ2 και ΜΡ4  φαίνεται καθαρά το ίχνος του όπως σημειώνεται και στις σχετικές 

τομές.  

Μια δυσκολία ερμηνείας υπάρχει σε σχέση με τη ζώνη χαμηλών αντιστάσεων 

μεταξύ των 70 και 140 m της  τομής ΜΡ4. Η εικόνα όμως της κοντινής μεγάλης 

κλίμακας τομής όπως θα δούμε παρακάτω σε μεγάλο βαθμό διευκολύνει την 

ερμηνεία της παρούσας ζώνης.  

Οι αντιστροφές για τις τομές ΜΡ5-ΜΡ6 παρουσιάζονται στο Σχ. 13. Οι τομές 

βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης όπου και εμφανίζονται χαλαρά 

ιζήματα για αυτό  και οι εικόνες τους παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες 

αντιστάσεις. Έτσι, για να αποτυπωθεί καλύτερα η εικόνα τους ξανασχεδιάστηκαν με 

μικρότερο εύρος αντιστάσεων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχ.14. 

Στη τομή ΜΡ5 η ύπαρξη της ρωγμής στα 90m (η ρωγμή αυτή εμφανίζεται στο 

Νηπιαγωγείο) φαίνεται να συνδέεται με επιφανειακή πλευρική διαφοροποίηση υλικού 

από λεπτόκοκκο (χαμηλές αντιστάσεις) σε πιο αδρόκοκκο (μέσες αντιστάσεις). 

Πλευρική αλλαγή εντοπίζεται και στα 30m της τομής. 

ΡΩΓΜΗ 

MP5

MP6

 

Σχήμα 13: Αποτελέσματα της αντιστροφής για τις τομές ΜΡ5-6.  

 



 
 

 82

MP5

MP6

 

Σχήμα 14: Αποτελέσματα της αντιστροφής για τις τομές ΜΡ5-6. Εφαρμόστηκε διαφορετική 

χρωματική  κλίμακα σε σχέση με τα προηγούμενα  αποτελέσματα. 

 

Στη τομή ΜΡ6 εμφανίζεται πλευρική διαφοροποίηση υλικού στα 110m  ενώ σε 

βαθύτερα στρώματα μεταξύ των 140-160m εμφανίζεται ζώνη χαμηλών αντιστάσεων 

που δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τεκτονικά στοιχεία ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης.   

 

Τομογραφίες μεγάλου μήκους 
 

Στο σχήμα 15 παρουσιάζονται οι θέσεις των 2 τομών μεγάλου μήκους με 

υπόβαθρο τον τοπογραφικό  και γεωλογικό  χάρτη. 

Τα αποτελέσματα της αντιστροφής των τομογραφιών μεγάλου μήκους LMP1 

και LMP2 παρουσιάζονται στο Σχ. 16. Επίσης έχουν συμπεριληφθεί στο σχήμα και οι 

υπό κλίμακα εικόνες αντιστροφής των πιο άμεσα σχετικών τομών υψηλής ανάλυσης 

δηλ. της MP2 για την  LMP1 και της MP4 για την LMP2. Η συμφωνία των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των τομογραφιών διαφορετικήε κλίμακας είναι 

χαρακτηριστική. 

 Και οι δυο τομές παρουσιάζουν παρόμοια γεωηλεκτρική εικόνα τυπική 

περιθωρίων ιζηματογενούς λεκάνης. Ειδικότερα στο Ν∆ τμήμα των τομών 

εμφανίζεται το υψηλής αντίστασης υπόβαθρο το οποίο και βυθίζεται σχεδόν 

κατακόρυφα λόγω του ρήγματος όσο πηγαίνουμε προς τα ΒΑ .  
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Σχήμα 15. Θέση των τομών ηλεκτρικής τομογραφίας μεγάλου μήκους με υπόβαθρο τον 

τοπογραφικό και γεωλογικό  χάρτη. 

 

ΡΗΓΜΑ
(Θέση από

Γεωλογικό Χάρτη)

LMP2

ΡΗΓΜΑ
(Θέση από

Γεωλογικό Χάρτη)

LMP1

MP4

MP2

ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΙΓΜΕ

 

Σχήμα 16: Αποτελέσματα της αντιστροφής για τις τομές LMP1-LMP2.  
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Συμπεράσματα Γεωφυσικών Μετρήσεων 

Τα αρχικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την γεωφυσική μελέτη 

συνοψίζονται ως εξής:  

Από τις  τομογραφίες υψηλής ανάλυσης  προέκυψαν τα εξής: 

 Οι κύριες ρωγμώσεις που διέρχονται από τον οικισμό της Μαυροπηγής 

συνδέονται με έντονες, σχεδόν κατακόρυφες λιθολογικές ασυνέχειες (πιθανά 

ρήγματα). 

 Οι λιθολογικές αυτές ασυνέχειες κατά τόπους ταυτίζονται με ρήγματα που 

προέκυψαν από τη γεωλογική αναγνώριση. 

 Οι λιθολογικές ασυνέχειες εξηγούν τη δημιουργία των ρωγμώσεων καθώς 

αποτελούν σημεία εκδήλωσης του διαφορικού βαθμού μετατόπισης των 

υλικών. 

 

Τονίζεται τέλος ότι ενώ τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας δίνουν 

μια ικανοποιητική εξήγηση στο γιατί εμφανίστηκαν οι επιφανειακές ρωγμώσεις στα 

συγκεκριμένα σημεία (διαφορική καθίζηση πλευρικά ανομοιογενών σχηματισμών) 

αδυνατούν να προσδιορίσουν το αίτιο που προκάλεσε τις διαφορικές αυτές  κινήσεις.  

 



 
 

 85

 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 

Barker R.D. (1992). A simple algorithm  for electrical imaging of the subsurface. First 

Break, 10, 53-63. 

Edwards L.S. (1977). A modified pseudosection for resistivity and IP. Geophysics, 

42, 1020-1036. 

Griffiths D., Turnbull, J., and Olyianka A. (1990). 2-dimentional resistivity mapping 

with a computer controlled array. First Break, 8, 121-129. 

Kim J.H. (2010). DC2DPro – Users Manual , KIGAM,KOREA. 

Shima  H. (1992). 2-D and 3-D resistivity image reconstruction using crosshole data. 

Geophysics, 1270-1291. 

Shima H. (1990). 2-D automatic resistivity inversion technique using alpha centers. 

Geophysics, 55, 682-694. 

Tripp A., Hohm-mann, G. and Swift, c. (1992). 2-D resistivity inversion. Geophysics, 

57, 1004-1013. 

Τsourlos P. (1995). Modeling, Interpretation and Inversion of Multielectrode 

Resistivity Data. D.Phil Thesis, University of York (315 p.). 

Tsourlos P. and Ogilvy R. (1999). An algorithm for the  3-D Inversion of  

Tomographic Resistivity  and Induced Polarisation data: Preliminary Results. 

Journal of the Balkan Geophysical Society, 2, 30-45 

Tsourlos P., Szymanski J. and Tsokas G. (1999).The Effect of Terrain Topography 

on Commonly Used Resistivity Arrays. Geophysics, 64, 1357-1363.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 86

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆.∆. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ∆. 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Β. Μαρίνος, Τομέας Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  

54124 Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 

 



 
 

 87

Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί πρόδρομη ανάλυση των τεχνικογεωλογικών και 

γεωτεχνικών συνθηκών ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση των εκσκαφών του 

λιγνιτωρυχείου στην ανάπτυξη ρωγματώσεων στην περιοχή του ∆.∆. Μαυροπηγής 

του ∆. Πτολεμαΐδας, έπειτα από την εκδήλωση σημαντικών ρωγμών στην επιφάνεια 

του οικισμού. 

Τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν την συμπεριφορά και τις μορφές 

αστάθειας περιλαμβάνουν το αρχικό τασικό πεδίο και η μεταβολή του κατά την 

εξέλιξη της εκσκαφής, τη γεωλογική δομή της περιοχής, τις μηχανικές ιδιότητες των 

γεωλογικών σχηματισμών και το υπόγειο νερό. Σημειώνεται ότι στην υπόψη έκθεση 

γίνονται εύλογες παραδοχές για την εκτέλεση των αναλύσεων καθώς στην στενή 

περιοχή δεν έχει εκτελεστεί αναλυτικό γεωερευνητικό πρόγραμμα γεωτρήσεων, 

επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών. Οι παραδοχές αυτές στηρίζονται τόσο σε 

άλλες έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή αλλά και από την επιτόπου αυτοψία που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας αυτής. Η προσέγγιση που γίνεται στην 

έκθεση αυτή αφορά την μελέτη της τάσης του εδάφους για μετακίνηση και 

παραμόρφωση αλλά και την γενικότερη εξέταση του φαινομένου. Σημειώνεται ότι 

όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η σχέση της μετακίνησης του 

εδάφους λόγω των γειτονικών εκσκαφών είναι σαφής και όχι στα όρια των 

παραδοχών που αναφέρθηκαν. 

Στην παρούσα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό γεωλογικό μοντέλο της περιοχής, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και γίνεται αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και 

γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των γεωυλικών για την εκτέλεση σχετικών αναλύσεων. 

Στις αναλύσεις αυτές εξετάζεται η συμβολή των ρηγμάτων στην περιοχή στην 

κινητικότητα και μετακίνηση της εδαφικής μάζας προς την εκσκαφή.  

Οι μετακινήσεις αυτές και η μελέτη των διατμητικών και εφελκυστικών αστοχιών 

στο έδαφος μετά από την εκσκαφή, εκτιμούνται μέσω ανάλυσης με πεπερασμένα 

στοιχεία. 
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Γεωλογικές Συνθήκες 

Η περιοχή του ∆.∆ Μαυροπηγής του ∆. Πτολεμαΐδας απαντάται στα όρια της 

λεκάνης  Πτολεμαΐδας – Αμύνταιου, 110Km περίπου δυτικά της Θεσσαλονίκης. Η 

μορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ήπια από τον οικισμό της Μαυροπηγής 

έως και το κέντρο της λεκάνης ενώ εξάρσεις στο ανάγλυφο παρουσιάζονται ∆υτικά – 

Νοτιοδυτικά αυτής (Σχήμα 1). 

Η γεωλογία της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία των Νεογενών 

ιζημάτων που αποτελούνται από αμμο-αργιλώδεις και μαργαϊκούς σχηματισμούς οι 

οποίοι εναλλάσσονται με ορίζοντες λιγνίτη. Το πάχος των σχηματισμών αυτών στην 

περιοχή υπερβαίνει τα 200m. Τους σχηματισμούς αυτούς υπέρκειται αργιλικές 

Τεταρτογενείς αποθέσεις πάχους έως 50m. Το υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται 

από κρυσταλλικούς ασβεστολίθους και σχιστολίθους. Οι βραχώδεις σχηματισμοί των 

ασβεστολίθων συνιστούν τις ορεινές εξάρσεις πέρα από τα κράσπεδα της λεκάνης οι 

οποίοι είναι τεκτονικά τοποθετημένοι στους σχιστόλιθους της περιοχής οι οποίοι και 

υπόκειται γενικά των Νεογενών αποθέσεων. 

 

 

Σχήμα 1. Μορφολογικό ανάγλυφο ευρύτερης περιοχής ∆.∆. Μαυροπηγής 

 

Η περιοχή, όσον αφορά την τεκτονική της, διατέμνεται από ρήγματα 

διεύθυνσης Β.Β∆-Ν.ΝΑ και ΒΑ-Ν∆ τα οποία και έχουν διαμορφώσει την λεκάνη. Στην 

στενή περιοχή έρευνας το κύριο ρήγμα εκτείνεται από τα Βόρεια  μέσα στους 

ασβεστολίθους και συνεχίζει ΝΑ μέσα στον οικισμό της Μαυροπηγής. Παράλληλα 
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στο ρήγμα αυτό απαντώνται και άλλες διαρρήξεις στη λεκάνη των Νεογενών. Οι 

διαρρήξεις αυτές όπως φαίνονται και από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις που έγιναν 

για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, συνδέονται με τις ρωγμές που εμφανίστηκαν 

στην επιφάνεια και συνεχίζουν σε σημαντικό βάθος. Οι ρηγματώσεις αυτές 

προσομοιώθηκαν στις αναλύσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. Οι 

ρηγματώσεις αυτές αποτυπώνονται αδρά στο σχήμα 2.  

Όσον αφορά τις υδρογεωλογικές συνθήκες υδροφορία αναπτύσσεται στα 

ανθρακικά πετρώματα και περιορισμένη στις νεογενείς αποθέσεις και τα 

κρυσταλλοσχιστώδη σχιστολιθικά πετρώματα. Η κίνηση του υπόγειου νερού είναι 

προς την εκσκαφή του ορυχείου και η στάθμη του υπόγειου νερού από την επιφάνεια 

του εδάφους κυμαίνεται από 28,48 m (γεώτρηση ΜΑ2) έως 111,67 m (γεώτρηση 

ΜΑ10).  

 

 

Σχήμα 2. Αδρή αποτύπωση ρηγματώσεων στη στενή περιοχή της Μαυροπηγής. 

 

Μία ενδεικτική γεωλογική τομή της περιοχής παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν προσεγγίσεις από την επιτόπου επίσκεψη στην περιοχή και 

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. 
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Σχήμα 3. Ενδεικτική γεωλογική τομή από την περιοχή του οικισμού της Μαυροπηγής έως την 

θέση εξόρυξης 

 

Τεχνικογεωλογικές - Γεωτεχνικές Συνθήκες 

Για τη μελέτη των μετακινήσεων και ρωγματώσεων στην περιοχή του οικισμού 

της Μαυροπηγής και τη πιθανή σύνδεσή τους με την εξόρυξη των λιγνιτών στο 

γειτονικό ορυχείο απαιτείται η αναλυτική εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων των 

γεωυλικών που περιγράφηκαν στην παράγραφο 2. Στη παρούσα πρόδρομη φάση 

των ερευνών εκτιμήθηκαν τιμές οι οποίες προέρχονται από την βιβλιογραφία 

(Steiakakis & Agioutantis, 2010) και αφορούν περιοχή ενδιαφέροντος. Όσον αφορά 

τις ιδιότητες της βραχόμαζας του ασβεστολίθου που βρίσκεται στα όρια της λεκάνης 

και βρίσκεται σε τεκτονική επαφή με τα Νεογενή, αυτές εκτιμήθηκαν μέσω του 

κριτηρίου αστοχίας βραχόμαζας Hoek & Brown (Hoek et al., 2002). 

Οι γεωτεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις αλλά και οι 

άλλοι παράμετροι που αφορούν την γεωμετρία της περιοχής παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι η καλή ευστάθεια των Νεογενών σχηματισμών στις 

διαμορφωθείσες εκσκαφές του λιγνιτωρυχείου, οδήγησε στην παραδοχή υψηλών 

τιμών των γεωτεχνικών του παραμέτρων. 
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Πίνακας 1. Παράμετροι γεωτεχνικών ιδιοτήτων και γεωμετρίας που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

αναλύσεις  

Βάθος εκσκαφής (m) Έως 160 

Κλίση πρανών εξόρυξης 70ο  

Κλίση ανάγλυφου 4,5ο  
Γεωμετρικά 
∆εδομένα 

Απόσταση ζωνών ρηγμάτων από όρια 
εκσκαφής (m) 

100 – 600 

Ειδικό Βάρος γ (ΜN/m3) 0,018 

Ισοδύναμη Γωνία Τριβής φ (0) 20 

Συνοχή (MPa) 0,1 

Τεταρτογενείς 
αποθέσεις 

Μέτρο Ελαστικότητας Ε (MPa) 100 

Ειδικό Βάρος γ (ΜN/m3) 0,022 

Ισοδύναμη Γωνία Τριβής φ (0) 33 

Συνοχή (MPa) 0,2 

Νεογενείς 
αποθέσεις 

(Λιγνιτοφόρα 
στρώματα) 

Μέτρο Ελαστικότητας Ε (MPa) 350 

∆είκτης Γεωλογικής Αντοχής 
GSI 

55 

Σταθερά Άρρηκτου Υλικού mi 12 

Αντοχή Άρρηκτου Βράχου σci 
(MPa) 

30 

Σταθερά Βραχόμαζας mb 2,406 

Σταθερά Βραχόμαζας s 0,0067 

Σταθερά Βραχόμαζας a 0,507 

Συντελεστής ∆ιαταραχής D 0 

Ειδικό Βάρος γ (ΜN/m3) 0,025 

Ισοδύναμη Γωνία Τριβής φ (0) 34 

Συνοχή (MPa) 1,7 

Αντοχή Βραχόμαζας σcm 

(MPa) 
0,49 

Ασβεστόλιθοι 

Μέτρο Ελαστικότητας Ε (MPa) 3700 

Ισοδύναμη Γωνία Τριβής φ (0) 18 

 Γεωτεχνικές 
Ιδιότητες 

Ζώνες 
ρηγμάτων 

Συνοχή (MPa) 0,05 

Συντελεστής Γεωστατικών 
Ωθήσεων Κ0 

0,7 

Λόγος Poisson ν 0,3 
Άλλες 

παράμετροι 

 

Γωνία ∆ιαστολικότητας δ (0) 0 
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Ας σημειωθεί ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή, μπορεί να βρίσκεται σε 

διάφορα βάθη ανάλογα με τον σχηματισμό που βρίσκεται και την απόσταση από τα 

όρια της εκσκαφής. Από μετρήσεις που έγιναν σε γεωτρήσεις στην περιοχή, η 

στάθμη του υπόγειου νερού από την επιφάνεια του εδάφους κυμαίνεται από 28,48 m 

έως 111,67 m. Πάντως το βάθος υδροφορίας κοντά στην εκσκαφή (γεώτρηση ΜΑ8) 

είναι περί τα 80m και τούτο χρησιμοποιείται στις αναλύσεις. Ας σημειωθεί ότι ο 

υδροφόρος ορίζοντας μετά από κάθε επίπεδο εκσκαφής του λιγνιτωρυχείου, 

αναμένεται να ταπεινώνεται, κοντά στις περιοχές της εκσκαφής.  

 

Αναλύσεις Πεπερασμένων Στοιχείων 

Για την ανάλυση της επίδρασης εκσκαφών του γειτονικού λιγνιτωρυχείου στην 

ανάπτυξη μετακινήσεων και στην εκδήλωση ρηγματώσεων στην επιφάνεια 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Για την 

προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Phase2 

ver. 6 της εταιρίας Rocscience Inc..  

Το αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων αφορούν οριζόντιες μετακινήσεις σε 

διάφορες αποστάσεις από την εκσκαφή προς τον οικισμό. Επίσης, διακρίνεται και η 

επίδραση των ρηγματώσεων στην κινηματική της περιοχής καθώς παραπλεύρως 

αυτής αλλάζουν οι μετακινήσεις. Τέλος, τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

καταδεικνύουν και την εμφάνιση ρωγματώσεων στην επιφάνεια καθώς προκύπτουν 

εφελκυστικές αστοχίες σε αρκετά σημεία. 

Για να οριστεί ο κάνναβος των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρείται περιοχή 

επιρροής της εκσκαφής περί τα 1000m και βάθος από το δάπεδο της εκσκαφής ίσο 

με 300 m. Έπειτα ορίζονται οι συνοριακές συνθήκες, για τις οποίες ισχύουν τα εξής: 

Περιορισμός - απαγόρευση της οριζόντιας και κατακόρυφης μετακίνησης στο κάτω 

όριο (άρθρωση), ενώ στα πλαϊνά όρια (κατακόρυφα) αδυναμία μόνο της οριζόντιας 

μετακίνησης (κύλιση). Τέλος, γίνεται η διακριτοποίηση του καννάβου σε τρικομβικά 

τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία, διαβαθμισμένα έτσι ώστε να έχουμε πυκνότερο 

κάνναβο (μικρότερων διαστάσεων πεπερασμένα στοιχεία) στην περιοχή 

ενδιαφέροντος.  

Κατά την εφαρμογή της ανάλυσης αυτής, προσομοιώνεται ακριβέστερα η 

οριζόντια μετακίνηση του εδάφους ανάντη της εκσκαφής και προς τον οικισμό της 

Μαυροπηγής. Η ανάλυση της εκσκαφής γίνεται σε τέσσερα (4) στάδια και όχι 

απότομα σε ένα στάδιο. 
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Όσον αφορά τα υπόγεια νερά και τον υδροφόρο ορίζοντα, αυτό λαμβάνεται 

υπόψη στις αναλύσεις σε βάθος 80m και μέσα στα νεογενή είτε ως πιεζομετρική 

επιφάνεια είτε ως συνεχώς ταπεινωμένη επιφάνεια (μέθοδος ταπείνωσης του 

υδροφόρου) μετά από κάθε στάδιο εκσκαφής έτσι ώστε αυτή να ξεκινά πάντα από 

τον πυθμένα της. Πάντως, η επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα δεν φαίνεται να είναι 

κύρια αίτια εκδήλωσης των μετακινήσεων αλλά επηρεάζει προσθετικά το φαινόμενο. 

Τούτο φαίνεται από τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για δύο διαφορετικές τομές (Α-Α΄ και Β-Β΄) 

ανάλογα με την απόσταση της εκσκαφής με τον οικισμό και τις ρηγματώσεις που 

απαντώνται στην περιοχή. Η πρώτη τομή Α-Α΄ αναφέρεται στην περιοχή βόρεια του 

οικισμού όπου η εκσκαφή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις δύο βασικές 

ρηγματώσεις  και κοντά στην περιοχή που ξεκίνησε το φαινόμενο των ρωγματώσεων 

(Σχήμα 4). Η δεύτερη ανάλυση αναφέρεται στην τομή             Β-Β΄ (Σχήμα 4) όπου η 

εκσκαφή βρίσκεται περί τα 600m από το ∆.∆. Μαυροπηγής και την ρωγμή που 

διαπιστώθηκε τόσο στην επιφάνεια όσο και στις γεωφυσικές διασκοπήσεις (MP5-6). 

Ο κάνναβος των μοντέλων αυτών για τις δύο τομές παρουσιάζονται στα σχήματα 5 

και 6. 

 
Σχήμα 4. Θέσεις Τομών Α-Α΄ και Β-Β΄ οπου πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις 

πεπερασμένων στοιχείων. 

Τομή Β-Β΄ 

Τομή Α-Α΄ 
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Σχήμα 5. Τελικό μοντέλο καννάβου πεπερασμένων στοιχείων της Τομής Α - Α΄ μετά και τις 

εκσκαφές (τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στα διαφορετικά γεωυλικά). 

 

Σχήμα 6. Αρχικό μοντέλο πυκνού καννάβου πεπερασμένων στοιχείων της Τομής Β - Β΄ (με τα 

διαφορετικά χρώματα 

 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας των δύο περιοχών ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής SRF (Stress Reduction Factor). Τονίζεται ότι και για 

τις δύο αναλύσεις ο συντελεστής αυτός υπολογίστηκε πάνω από την μονάδα (1,15 

για την Α-Α΄και 1,25 για την Β-Β΄). Τούτο είναι συνεπές και με την υπάρχουσα 
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κατάσταση της ευρύτερης ευστάθειας και μη ολίσθησης των πρανών της εξόρυξης 

ακόμα και υπό μεγάλες κλίσεις. 

Σημειώνεται ότι στις πρόδρομες αυτές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε υψηλότερο 

μέτρο παραμορφωσιμότητας Ε κάτω από το δάπεδο της εκσκαφής ώστε να 

αποφευχθεί το φαινόμενο της ανύψωσης του δαπέδου που προκύπτει από την 

αφαίρεση σημαντικού όγκου γεωυλικού. Η αποφυγή μεγάλων ανυψώσεων μπορεί να 

επιτευχθεί σε άλλα καταστατικά μοντέλα με την χρήση διαφορετικών μέτρων 

παραμορφωσιμότητας φόρτισης και αποφόρτισης.  

 

Τομή Α- Α΄ 
 

Η τομή αυτή αναφέρεται στο βόρειο τμήμα της υπό μελέτης περιοχής όπου το 

όριο της εκσκαφής βρίσκεται πολύ κοντά στις ζώνες των ρηγμάτων που 

αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Η τομή Α-Α΄ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αριστερό (∆υτικά) όριο άκαμπτου βράχου (ασβεστόλιθος) 

 Ύπαρξη ρήγματος μέσα στους ασβεστολίθους σε απόσταση 1000m 

 Ύπαρξη ρωγμάτωσης που φέρνει σε επαφή τους Ασβεστολίθους με τα 

Νεογενή σε απόσταση 300m 

 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα 1 

 Υδροφόρος ορίζοντας στους νεογενείς σχηματισμούς σε βάθος 80m 

 

Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα (Σχήμα 7): 

 Κατά την σταδιακή εκσκαφή του λιγνιτωρυχείου  προκύπτουν οριζόντιες 

μετατοπίσεις έως και 300m μακριά από την εκσκαφή 

 Οι μετατοπίσεις αυτές αυξάνονται σημαντικά μετά τη ζώνη του ρήγματος 

όπως φαίνεται από τις επιφάνειες μετατοπίσεων στο σχήμα 6. Η μετακίνηση 

αυτή είναι της τάξης των 10cm στο σημείο αυτό και αυξάνεται προς το όριο 

της εκσκαφής. Η ύπαρξη των υπόγειων νερών αυξάνουν ελαφρώς την 

μετακίνηση αυτή (από 10cm στα 12cm) 

 Ανάπτυξη σημαντικών εφελκυστικών ρωγμών στην επιφάνεια στη θέση του 

ρήγματος. Οι εφελκυσμοί αυτοί συσχετίζονται και με την πραγματική 

αποτύπωση των ρωγμών στην επιφάνεια (βλέπε και σχήματα 2 και 4). 

 Η περιοχή αυτή λόγω της στενής σύνδεσης της εκσκαφής με τις ζώνες 

ρηγμάτων πιθανώς αποτέλεσε την αφετηρία των όποιων ρωγματώσεων στην 

επιφάνεια. Η επίδραση των ρηγμάτων αυτών φαίνεται και από την αλλαγή του 

βολβού των μετακινήσεων παραπλεύρως του ρήγματος. 
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 Κατά την ανάλυση δεν προέκυψε αστοχία των πρανών εκσκαφής, όπως και 

παρατηρείτε στην πραγματικότητα, καθώς ο συντελεστής ασφαλείας 

υπολογίστηκε 1,25. 

 Ας σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν παρουσιάζουν δραματική αλλαγή 

αν δεν ληφθούν υπόψη οι ζώνες ρηγμάτων. Αντίθετα, όταν προστίθενται και ο 

υδροφόρος ορίζοντας στις αναλύσεις οι μετακινήσεις ελαφρώς αυξάνονται. 

 

 
Σχήμα 7. Αποτελέσματα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων τομής Α- Α΄.  

 

Τομή Β- Β΄ 
 

Η τομή αυτή αναφέρεται στο κεντρικό τμήμα της υπό μελέτης περιοχής όπου το 

όριο της εκσκαφής αφορά άμεσα τον οικισμό.  

Η τομή Β - Β΄ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αριστερό (∆υτικά) όριο άκαμπτου βράχου (ασβεστόλιθος)  

 Ύπαρξη ρωγμάτωσης που φέρνει σε επαφή τους Ασβεστολίθους με τα 

Νεογενή σε απόσταση 1000m 

 Ύπαρξη ρήγματος μέσα στα Νεογενή σε απόσταση 600m 

 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα 1 

 Υδροφόρος ορίζοντας στους νεογενείς σχηματισμούς σε βάθος 80m 

 

Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα (Σχήμα 8): 

 

Ενδείξεις εφελκυσμού  στην 
επιφάνεια που σχετίζονται με 
τις ρωγμές (λευκοί κύκλοι) 

Διευθύνσεις μετακινήσεων 
μετά την εκσκαφή (η γκρι 
επιφάνεια δείχνει την 

παραμόρφωση της επιφάνειας) 



 
 

 97

 Κατά την σταδιακή εκσκαφή του λιγνιτωρυχείου  προκύπτουν οριζόντιες 

μετατοπίσεις έως και 600m μακριά από την εκσκαφή. Οι μετατοπίσεις αυτές 

λοιπόν φτάνουν σαφώς στον οικισμό λόγω των σταδιακών εκσκαφών 

 Οι μετατοπίσεις αυτές αυξάνονται σημαντικά μετά τη ζώνη του ρήγματος 

όπως φαίνεται από τις επιφάνειες μετατοπίσεων στο σχήμα 7. Η μετακίνηση 

αυτή είναι της τάξης των 10-15cm στο σημείο αυτό. 

 Ανάπτυξη διατμητικών ρωγμών στην περιοχή μετά το ρήγμα προς την 

εκσκαφή που υποδηλώνει συμπίεση στην περιοχή αυτή.  

 Κατά την ανάλυση δεν προέκυψε αστοχία των πρανών εκσκαφής, όπως και 

παρατηρείτε στην πραγματικότητα, καθώς ο συντελεστής ασφαλείας 

υπολογίστηκε 1,15. 

 Ας σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν παρουσιάζουν δραματική αλλαγή 

αν δεν ληφθούν υπόψη οι ζώνες ρηγμάτων ενώ ελαφρώς αυξάνονται και με 

την παρουσία των υπογείων υδάτων. 

 

 

Σχήμα 8. Αποτελέσματα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων τομής Β - Β΄. 

 

 

 

 

 

Δ.Δ. Μαυροπηγής 

Ενδείξεις εφελκυσμού  στην 
επιφάνεια που σχετίζονται με 
τις ρωγμές (λευκοί κύκλοι) Διευθύνσεις μετακινήσεων 

μετά την εκσκαφή (η γκρι 
επιφάνεια δείχνει την 

παραμόρφωση) 
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Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Η παρούσα έκθεση αφορά την ανάλυση των τεχνικογεωλογικών και 

γεωτεχνικών συνθηκών ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση των εκσκαφών του 

λιγνιτωρυχείου στην ανάπτυξη ρωγματώσεων στην περιοχή του ∆.∆. Μαυροπηγής 

του ∆. Πτολεμαΐδας, έπειτα από την εκδήλωση σημαντικών επιφανειακών ρωγμών 

στην περιοχή του οικισμού. 

Αφού συντάχθηκε το γεωλογικό μοντέλο και εκτιμήθηκαν οι γεωτεχνικές 

παράμετροι των γεωυλικών, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για δύο διαφορετικές 

τομές ανάλογα με την απόσταση της εκσκαφής με τον οικισμό και τις ρηγματώσεις 

που απαντώνται στην περιοχή. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των αναλύσεων που 

αφορούν τις παραμέτρους των εδαφών και την γεωμετρία των εκσκαφών έγιναν 

εύλογες παραδοχές. Πάντως, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

εκδήλωση της μετακίνησης του εδάφους λόγω των εκσκαφών είναι σαφής και δεν 

εμπίπτει στα όρια των παραδοχών αυτών. 

Τα αποτελέσματα σε αυτή την αρχική φάση της έρευνας, συνοψίζονται ως 

κάτωθι: 

 Για την εκτέλεση των αναλύσεων έγιναν εύλογες παραδοχές. Παρόλα αυτά, 

όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η σχέση της 

μετακίνησης του εδάφους λόγω των γειτονικών εκσκαφών είναι σαφής και δεν 

φαίνεται να βρίσκεται στα όρια των παραδοχών που αναφέρθηκαν. 

 Οι γεωτεχνικές ιδιότητες των Νεογενών αποθέσεων εκτιμώνται υψηλές καθώς 

τα πρανή των εκσκαφών ευσταθούν υπό μεγάλες κλίσεις. Πράγματι οι 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη πρόδρομη φάση δεν 

παρουσίασαν αστοχίες στα πρανή, καθώς οι συντελεστές ασφαλείας, αν και 

οριακοί, ήταν 1,15 και 1,25. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Με τα έως τώρα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης, φαίνεται ότι οι 

επιφανειακές ρωγμώσεις δεν ακολουθούν ακριβώς το προϋπάρχον γεωλογικό 

ρήγμα παράταξης ΒΒ∆-ΝΝΑ, αλλά έχουν γενικά μία παράταξη η οποία είναι 

από Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ. 

 

 Η ερμηνεία των διανυσμάτων κίνησης δείχνει ότι ο όγκος του γεωλογικού 

υποβάθρου και των ιζημάτων κινείται προς τη διεύθυνση των ορυχείων της 

Μαυροπηγής, επομένως θεωρείται ότι η δημιουργία των επιφανειακών 

ρωγμώσεων οφείλεται στην εκεί εξορυκτική δραστηριότητα. 

 

 Η Σεισμικότητα της περιοχής είναι χαμηλή. 

 

 Η επιφανειακές διάρρηξης που παρατηρηθήκαν δεν οφείλονται σε εκδήλωση 

σεισμικής δραστηριότητας. 

 

 Τα μεγέθη των σεισμών που παρατηρηθήκαν στην ευρύτερη περιοχή είναι στην 

πλειοψηφιά τους μικρά, συμβαίνουν σε ένα μέσω βάθος 9 km και εμφανίζονται 

σε κάποια απόσταση από τη Μαυροπηγή. 

 

 Από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι η περιοχή δεν 

δικαιολογεί την ύπαρξη εδαφικών διαρρήξεων από σεισμολογική σκοπιά και 

επομένως η ύπαρξη αυτών των διαρρήξεων πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα 

αίτια. 

 

 Η κίνηση του υπόγειου νερού είναι προς την εκσκαφή του ορυχείου. 

 

 Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει μια πτώση της στάθμης του 

υπόγειου νερού στη ΜΑ12 (Καραστογιάννη) που βρίσκεται σε απόσταση 900 m 

από το μέτωπο της εκσκαφής και είναι της τάξεως 8,23 m από το 2008-2010. 

 

 Οι τομογραφίες μεγάλου μήκους επιβεβαίωσαν την γενικότερη τεκτονική εικόνα 

που προέκυψε από την τεκτονική χαρτογράφηση και είναι απόλυτη συμβατή με 

την έως τώρα γνώση της περιοχής. 
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 Τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας εδωσαν μια ικανοποιητική 

εξήγηση στο γιατί εμφανίστηκαν οι επιφανειακές ρωγμώσεις στα συγκεκριμένα 

σημεία. 

 

 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζουν σαφώς την τάση του εδάφους 

για μετακίνηση μετά τις εκσκαφές. 

 

 Οι μετακινήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την στενή περιοχή της εκσκαφής 

(δεκάδες μέτρα) αλλά ξεπερνούν τα 600m όπου απαντάται και ο οικισμός της 

Μαυροπηγής. 

 

 Οι μετατοπίσεις αυτές αυξάνονται σημαντικά μετά τις ζώνες ρηγμάτων που 

υπάρχουν στην περιοχή με μετατοπίσεις που μπορούν να φτάνουν τα 10-15cm 

στις ζώνες αυτές. Οι μετατοπίσεις αυτές είναι μεγαλύτερες προς τα όρια της 

εκσκαφής. 

 

 Οι επιφανειακές ρωγματώσεις προκύπτουν από σημαντικές συμπιέσεις κοντά 

στη περιοχή των εκσκαφών και εφελκυσμούς αρκετά πιο πίσω. Οι εφελκυσμοί 

αυτοί εκδηλώνονται σε προτιμητέες επιφάνειες υφιστάμενης διάρρηξης, δηλαδή 

σε επιφάνειες ρηγμάτων. 

 

 Οι επιφάνειες των ρηγματώσεων βοηθούν αυτή την εξέλιξη των μετατοπίσεων 

χωρίς όμως να τις προκαλούν οι ίδιες. 

 


