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Γεωτεχνική  Μηχανική: 
ένα  βασικό  αντικείμενο  στην  εκπαίδευση  του  Α.Τ.Μ.  

που  πρόκειται  να  ασχοληθεί 
με  τη  μελέτη,  κατασκευή  και  λειτουργία 

υπέργειων  και  υπόγειων  τεχνικών  έργων  

Πρόδρομος  N.  Ψαρρόπουλος
Δρ.  Πολιτικός  Μηχανικός,  Ε.ΔΙ.Π.,

Εργαστήριο  Δομικής  Μηχανικής  &  Στοιχείων  Τεχνικών  Έργων        
Τομέας  Έργων  Υποδομής  &  Αγροτικής  Ανάπτυξης

Σ.Α.Τ.Μ. / Ε.Μ.Π.

Αθήνα – 14  Οκτωβρίου  2017



Πρόδρομος  N.  Ψαρρόπουλος

Σπουδές  ( Ε.Μ.Π. )

1994: Δίπλωμα  Πολιτικού  Μηχανικού  
1999: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  ( Δομοστατικός )
2001: Διδακτορική  Διατριβή  στον  Τομέα  Γεωτεχνικής

1995 – σήμερα:   Επαγγελματική  ενασχόληση  με  γεωτεχνική 
μηχανική  και  αντισεισμικό  σχεδιασμό  τεχνικών  έργων  
( ελεύθερος  επαγγελματίας,  συνεργάτης  εταιρειών,  ΔΤΥ/ΕΜΠ )

2002 – σήμερα:  Μεταδιδακτορική  έρευνα  σε  Ελλάδα  &  Ιταλία

> 20  δημοσιεύσεις  σε  διεθνή  επιστημονικά  περιοδικά
> 100  δημοσιεύσεις  σε  διεθνή  επιστημονικά  συνέδρια



α)  να  καταδείξει
το  εύρος  του  αντικειμένου  της  Γεωτεχνικής  Μηχανικής

β)  να  τονίσει
τον  σημαντικό  ρόλο  του  Α.Τ.Μ.  σε  τεχνικά  έργα  τα  οποία  

ενέχουν  μεγάλο  και  σημαντικό  γεωτεχνικό  αντικείμενο

γ)  να  αποδείξει  ( εμμέσως,  πλήν  σαφώς )  
την  ανάγκη  συστηματικής  εκπαίδευσης  του  Α.Τ.Μ.  

στο  αντικείμενο  της  Γεωτεχνικής  Μηχανικής

Η  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  
επιχειρείται  μέσω  τεχνικών  έργων   με  τα  οποία  έχω  ασχοληθεί  

επαγγελματικά  και  ερευνητικά  τα  τελευταία  20  χρόνια  

Στόχοι  της  συγκεκριμένης  παρουσίασης



Βασικές  φάσεις  των  τεχνικών  έργων

1. Φάση  εκπόνησης  μελετών

( χάραξη,  ανάλυση,  και  σχεδιασμός )

2. Φάση  κατασκευής

3. Φάση  λειτουργίας

( παρακολούθηση,  συντήρηση,  αντιμετώπιση  δυσλειτουργιών )

4.  Φάση  αποδόμησης

( κατεδάφιση  και  ανακύκλωση )



Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  το  μέγεθος  του  έργου

1. « Σημειακό  έργο » 

( έργο  σχετικά  μικρών  διαστάσεων )

2. « Γραμμικό  έργο »

( έργο  μεγάλου  ή  πολύ  μεγάλου  μήκους ) 



Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  το  μέγεθος  του  έργου

1. Παραδείγματα  « Σημειακών  έργων »

Πετρόχτιστος  ναός  στη  Σάμο
( μελέτη  και  επίβλεψη  υποστήριξης  

και  στατικής  ενίσχυσης )

Πρόσφατη  επέκταση  
διυλιστηρίων  ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα

( αντισεισμικός  σχεδιασμός )



Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  το  μέγεθος  του  έργου

2.  Παραδείγματα  « Γραμμικών  έργων »

Aγωγός  φυσικού  αερίου  ΤΑΡ  
σε  Ελλάδα και  Αλβανία 

( γεωτεχνική  και  αντισεισμική  μελέτη )

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία  Οδός»
( μελέτη  σταθεροποίησης 

πρανών στη θέση  Ασπροβάλτα ) 



Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  τη  θέση  έδρασης / τοποθέτησης του  έργου

1 . « Υπέργεια »  

θεμελιωμένα  στην  επιφάνεια  της  γης

( σε  βραχώδεις  ή  εδαφικούς  σχηματισμούς )

2. « Υπόγεια »  

κατασκευασμένα  κάτω  από  την  επιφάνεια  της  γης

( σε  βραχώδεις  ή  εδαφικούς  σχηματισμούς )



Παραδείγματα  « Υπέργειων  έργων »

Στέγαστρο  Ολυμπιακού  Σταδίου
( μελέτη  θεμελίωσης  με πασσάλους )

Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  τη  θέση  έδρασης / τοποθέτησης του  έργου

Σιδηροδρομική  γέφυρα  στην Ινδία
( μελέτη  θεμελίωσης  

και  αντισεισμικός  σχεδιασμός  )



Σταθμοί  μετρό  στην  Αθήνα
( στατικές  και  δυναμικές  αναλύσεις )

Υπόγειος  θάλαμος για  την  
ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.

( έλεγχος μελέτης & επίβλεψη κατασκευής ) 

Παραδείγματα  « Υπόγειων  έργων »

Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  τη  θέση  έδρασης / τοποθέτησης του  έργου



Αυξημένο  ενδιαφέρον  στην  περιοχή  της  Μεσογείου
για  παράκτια  και  υποθαλάσσια  

ενεργειακά  τεχνικά  έργα  ( σημειακά  ή  γραμμικά )

Θεμελίωση  ανεμογεννητριών     
στη  θάλασσα

( ερευνητική  συνεργασία  με  το  DTU )

Υποθαλάσσιος αγωγός  φυσικού  αερίου 
IGI-Poseidon ( τμήμα του  EastMed )

( γεωτεχνική και αντισεισμική μελέτη )

Βασική  κατηγοριοποίηση  των  τεχνικών  έργων

ανάλογα  με  τη  θέση  έδρασης / τοποθέτησης του  έργου



Εκτεταμένος κλάδος  
της  Εφαρμοσμένης  Μηχανικής,  

που  καλύπτει 

“Τεχνική Σεισμολογία”
“Τεχνική Γεωλογία”

“Βραχομηχανική”
“Εδαφομηχανική” & “Εδαφοδυναμική“

“Θεμελιώσεις”

Γεωτεχνική  μηχανική



Περιλαμβάνει τα εξής:

α)  διερεύνηση  του  υπεδάφους, 
β) τον  προσδιορισμό της  μηχανικής  συμπεριφοράς  

βραχωδών  και  εδαφικών  σχηματισμών, 
γ)  την  υδατική  ροή  διαμέσου  του  εδάφους, 

δ)  την  προσομοίωση  της  μηχανικής συμπεριφοράς  
των γεωυλικών  υπό  στατικές  και  σεισμικές  συνθήκες, 

ε)  την  ανάλυση  ευστάθειας  πρανών  και  τοίχων  αντιστηρίξεως 
υπό στατικές  και  σεισμικές  συνθήκες, 

στ)  τη  στατική  και  δυναμική  αλληλεπίδραση  
εδάφους-κατασκευής, 

ζ)  το  σχεδιασμό  θεμελιώσεων  τεχνικών  έργων  και  έργων  
υποδομής  υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες 

(φραγμάτων, επιχωμάτων, υπογείων έργων, αγωγών, κ.λπ.). 

Γεωτεχνική  μηχανική



Τεχνικά  έργα  και  γεωτεχνική  μηχανική

Όλα  τα  τεχνικά  έργα  ενέχουν  

μία  « γεωτεχνική  συνιστώσα »  καθώς  βρίσκονται  

α)  θεμελιωμένα  στην  επιφάνεια  της  γης  ( υπέργεια )  

β)  κατασκευασμένα κάτω από  την  επιφάνεια  της  γης ( υπόγεια )

γ)  στον  πυθμένα  της  θάλασσας  ( υποθαλάσσια )

Αυτό  που  διαφέρει  από  έργο  σε  έργο  είναι  

ο  « βαθμός  συμμετοχής »  

της  « γεωτεχνικής  συνιστώσας »



για  να  απαντηθεί  το  ερώτημα 

θα  πρέπει  να   έχουμε  πλήρη  εικόνα :

της  καταπόνησης – φόρτισης  των  τεχνικών  έργων

και  παράλληλα

των  χρήσεων  του  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Ποιος  είναι  
ο  « βαθμός  συμμετοχής »  

της  « γεωτεχνικής  συνιστώσας » ;



Καταπόνηση – φόρτιση  τεχνικών  έργων

στατικές  φορτίσεις

• φυσικές  ( βαρύτητα ,  υδροστατική πίεση , ... )  

• ανθρωπογενείς  ( φορτία , ... )

δυναμικές  φορτίσεις 

• φυσικές  ( άνεμος ,  κύματα ,  σεισμός*, ... )  

• ανθρωπογενείς  ( εκρήξεις ,  ταλαντώσεις, ... )

*    στην  Ελλάδα  ( και  στην  ευρύτερη  περιοχή ),                           
η  σεισμική  φόρτιση  αποτελεί  σημαντικότατη               
παράμετρο  σχεδιασμού  



Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης
( κτίρια,  γέφυρες,  κ.α. )

Υλικό  γεωκατασκευών
( επιχώματα,  φράγματα,  λιμενικά  έργα,  κ.α. )

Ανάγκη  σταθεροποίησης, αντιστήριξης, υποστήριξης
( πρανή,  τοίχοι  αντιστήριξης,  σήραγγες,  κ.α. )

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...
( περιβαλλοντικά  θέματα, γεωτεχνική  σεισμική  μηχανική )



Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης
( κτίρια,  γέφυρες,  κ.α. )

Υλικό  γεωκατασκευών
( επιχώματα,  φράγματα,  λιμενικά  έργα,  κ.α. )

Ανάγκη  σταθεροποίησης, αντιστήριξης, υποστήριξης
( πρανή,  τοίχοι  αντιστήριξης,  σήραγγες,  κ.α. )

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...
( περιβαλλοντικά  θέματα, γεωτεχνική  σεισμική  μηχανική )



Φάρος στο  λιμάνι  του  Ρεθύμνου 
( ερευνητική  συνεργασία  με  το  Γ.Ι. )

Οδική  γέφυρα  θεμελιωμένη  σε  
πασάλλους  στην  Ιαπωνία

( δυναμική ανάλυση )

Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης



Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης
( κτίρια,  γέφυρες,  κ.α. )

Υλικό  γεωκατασκευών
( επιχώματα,  φράγματα,  λιμενικά  έργα,  κ.α. )

Ανάγκη  σταθεροποίησης, αντιστήριξης, υποστήριξης
( πρανή,  τοίχοι  αντιστήριξης,  σήραγγες,  κ.α. )

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...
( περιβαλλοντικά  θέματα, γεωτεχνική  σεισμική  μηχανική )



Χωμάτινα  υδραυλικά  φράγματα  
( δυναμικές αναλύσεις )

Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Υλικό  γεωκατασκευών

Χ.Υ.Τ.Α.  Αμφισσας
( γεωτεχνική και αντισεισμική μελέτη )



Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης
( κτίρια,  γέφυρες,  κ.α. )

Υλικό  γεωκατασκευών
( επιχώματα,  φράγματα,  λιμενικά  έργα,  κ.α. )

Ανάγκη  σταθεροποίησης, αντιστήριξης, υποστήριξης
( πρανή,  τοίχοι  αντιστήριξης,  σήραγγες,  κ.α. )

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...
( περιβαλλοντικά  θέματα, γεωτεχνική  σεισμική  μηχανική )



Στατική  και  σεισμική  συμπεριφορά
τείχους  Ακρόπολης

( ερευνητική  συνεργασία  με  το  Γ.Ι.)

Υπόγειο  στρατηγείο  στη  Λάρισα
( γεωτεχνική  μελέτη  και  

μελέτη  έναντι  εκρήξεων )

Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Ανάγκη  σταθεροποίησης,  αντιστήριξης,  υποστήριξης



Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Μέσο  έδρασης
( κτίρια,  γέφυρες,  κ.α. )

Υλικό  γεωκατασκευών
( επιχώματα,  φράγματα,  λιμενικά  έργα,  κ.α. )

Ανάγκη  σταθεροποίησης, αντιστήριξης, υποστήριξης
( πρανή,  τοίχοι  αντιστήριξης,  σήραγγες,  κ.α. )

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...
( περιβαλλοντικά  θέματα,  γεωτεχνική  σεισμική  μηχανική )



Αστοχία  ( κατολίσθηση )  
εδαφικών  πρανών 

( αναλύσεις  ευστάθειας )

Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...

Κατολίσθηση  και  αστοχία  ΧΥΤΑ
( πραγματογνωμοσύνη )



Μόνιμες  παραμορφώσεις  
αντιστηρίξεων  και  λιμενικών  

κρηπιδότοιχων  μετά  από  σεισμό

Μόνιμες  καθιζήσεις  
και  στροφές  κτιρίων 

λόγω  ρευστοποίησης  εδάφους

Χρήσεις  εδάφους  στα  τεχνικά  έργα

Ειδικά  θέματα  και  προβλήματα...



Την  προηγούμενη  δεκαετία  το  Ε.Μ.Π.  αποφάσισε  να  
κατασκευάσει  

εντός  του  Τ.Π.Π.Λ. 
ένα  υπόγειο  περιβαλλοντικό  έργο

για  την  ασφαλή  αποθήκευση  σημαντικών  ποσοτήτων  τοξικών  
αποβλήτων  τα  οποία  έχουν  εντοπισθεί  

σε  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  του  Τ.Π.Π.Λ.

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.



Εμπλεκόμενοι  στο  έργο  

Επιβλέπουσα  Υπηρεσία :   Δ.Τ.Υ. / Ε.Μ.Π.

Επιβλέπων  του  έργου :  Π. Ν. Ψαρρόπουλος

Ανάδοχος : ΠΡΟΕΤ  Α.Ε. ( όμιλος  J&P / ΑΒΑΞ )

Μελετητής :  ΠΑΝΓΑΙΑ  Σύμβουλοι  Μηχανικοί

Επιστημονική  Επιτροπή Παρακολούθησης  του  Έργου :
( Ι. Κουμαντάκης,   Δ. Καλιαμπάκος,   Αγγ.  Μουτσάτσου )

Εποπτεία  Μετρήσεων  Δονήσεων :  
Ε.Α.Τ.  Ε.Μ.Π.  ( Κ. Σπυράκος  &  Χ. Μουζάκης )

Τεχνικός  Σύμβουλος  Αναδόχου  για  θέματα  ανατινάξεων :
ΕΞΟΡΥΞΗ  Α.Ε.  ( Ηλ. Μπαλικτσής ) 



Λαύριο

Αθήνα

Η  πόλη  του  Λαυρίου



Άποψη  της  πόλης  του  Λαυρίου
Τεχνολογικό  και  Πολιτιστικό  Πάρκο  Ε.Μ.Π.



Σύντομη  περιγραφή  του  έργου

ένας  υπόγειος  θάλαμος  

( με  εμβαδόν  2000 m2 περίπου )

και  δύο  προσπελαστικά  έργα  

1.  σήραγγα  πρόσβασης  ( μήκους  160  m )

2.  φρέαρ πρόσβασης  ( βάθους  30 m ) 



0+400

0 +500

43

42

41

39

38

37

0+
53

7.
45

36

44
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αποθήκευσης 

Φρέαρ 

Προσπελαστική 
σήραγγα

Υπόγειος  θάλαμος
( και  τα  προσπελαστικά  έργα )

σε  κάτοψη



Υπόγειος  θάλαμος
σε  κάτοψη και  τομή

75 m

33 m



Υπόγειος  θάλαμος
( και  τα  παρακείμενα  πετρόκτιστα  κτίρια )

σε  κάτοψη

υπόγειος  θάλαμος

κτίριο  38
Κονοφάγου
( με  τοξικά )
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προϋπάρχουσες
ρωγμές  

στην  τοιχοποιία

&

ευαίσθητα  
προσαρτήματα

( κτίριο 34 )

Βασική  απαίτηση  του  έργου 
η  ακεραιότητα  των  πετρόχτιστων  κτιρίων  

( τα  οποία  είναι  «διατηρητέα» ) 



Βασικό  θέμα  κατά  τη  διάνοιξη 
ανατινάξεις  και  δονήσεις

ανατίναξη

ανατίναξη

εδαφικοί  σχηματισμοί
( εκσκαφή  με  μηχανικά  μέσα )  

ασβεστόλιθος
( εκσκαφή  με  ανατινάξεις)
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υπόγειος  θάλαμος



1. Στη  φάση  της  μελέτης

Λεπτομερής  αποτύπωση  της  τοπογραφίας  της  περιοχής  του  
έργου  και  των  υφιστάμενων  παρακείμενων  κτιρίων

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.

38

36

34

34

υπόγειος 
θάλαμος

σήραγγα 
πρόσβασης

φρέαρ



2.  Στη  φάση  της  κατασκευής

α)  Ακριβής  χάραξη  ( σε  καθημερινή  βάση )  για  την  ορθή  
εκσκαφή  της  σήραγγας  πρόσβασης  και  του  υπόγειου  θαλάμου

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.



2.  Στη  φάση  της  κατασκευής

β)  Μετρήσεις  συγκλίσεων*
στη  σήραγγα  πρόσβασης  και  του  υπόγειου  θαλάμου

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.
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Σημείωση:  
είναι  απαραίτητο  ο  Α.Τ.Μ. να  
γνωρίζει  και  να κατανοεί  το  
φαινόμενο  που  
παρακολουθεί  (εν  
προκειμένω,  τις  συγκλίσεις  )



2.  Στη  φάση  της  κατασκευής

γ)  Ακριβής  χάραξη  για  τη  συναρμογή  
του  φρέατος  πρόσβασης  με  τον  υπόγειο  θάλαμο

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.
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2.  Στη  φάση  της  κατασκευής  (ή  λειτουργίας  των  υφιστάμενων)

δ)  Μετρήσεις  μετακινήσεων  στα  ρωγμήμετρα  
που  είχαν  τοποθετηθεί  επί  των  κτιρίων  στην  επιφάνεια

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.



2.  Στη  φάση  της  κατασκευής  (ή  λειτουργίας  των  υφιστάμενων)

ε)  Μετρήσεις  επιταχύνσεων  και  ταχυτήτων 
επί  του  εδάφους  και  επί  των  κτιρίων

Ο  ρόλος  του  Α.Τ.Μ.
κατά  τη  μελέτη  και  κατασκευή  υπόγειου  θαλάμου  

για  την  ασφαλή  ταφή  τοξικών  στο  Τ.Π.Π.Λ.
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στο  συγκεκριμένο  έργο     
οι  μετρήσεις  αυτές 
πραγματοποιήθηκαν        
από  το  Ε.Α.Τ.  /  Ε.Μ.Π. 



Φωτογραφίες  από  το  έργο
είσοδος  της  σήραγγας  πρόσβασης



Φωτογραφίες  από  το  έργο
είσοδος  του  φρέατος πρόσβασης



Φωτογραφίες  από  το  έργο
εσωτερικό  του  θαλάμου



Φωτογραφίες  από  το  έργο
ο  επιβλέπων  του  έργου...



Θέματα  μεταπτυχιακών  εργασιών
( με  τον  κ. Σακελλαρίου  μετά  το  2015 )  

1. Υποθαλάσσιοι αγωγοί σε διασταύρωση  με  ενεργά  σεισμικά 
ρήγματα 
( Μ. Τριμίντζιου , 2015 )

2. Βελτιστοποίηση της χάραξης υποθαλάσσιων δικτύων ενεργειακών 
καλωδίων για την αποφυγή γεωκινδύνων στη Μεσόγειο 
Θάλασσα, με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων  
( Δ. Χαβέλας,  2016 )

3. Modeling  the  distress  of  offshore  high  pressure  pipelines 
due  to  earthquake deformations of the triggered slope instabilities 
and the  permanent  consequent  deformations  of  the  seabed
( Μ. Avgerinou,  2017 )



Θέματα  διπλωματικών  εργασιών
( με  τους  κ. κ.  Σακελλαρίου  και  Καττή  μετά  το  2014 )  

1. Διερεύνηση  θεμάτων  δυναμικής  απόκρισης  και  ευστάθειας  
χωμάτινων  φραγμάτων  υπό  σεισμική  φόρτιση  με  έμφαση  στις  
προκαλούμενες  μόνιμες  μετατοπίσεις  ( Μ. Αυγερινού,  2014 )

2.  Διερεύνηση  του  ρόλου  των  τοπογραφικών  συνθηκών  στη  
διάδοση  σεισμικών  κυμάτων  μέσω  αριθμητικών  προσομοιώσεων 
– Εφαρμογή  στο  λόφο  της  Ακρόπολης  ( Δ. Κόκορης,  2015 )

3.  Αριθμητική  προσομοίωση  της  δυναμικής  καταπόνησης  τοίχων 
αντιστήριξης  και  εφαρμογή  στο  νότιο  τείχος  της  Ακρόπολης        
( Γ. Δημόπουλος,  2015 )

4. Ανάπτυξη  εργαλείου  υποστήριξης  αποφάσεων  σε περιβάλλον GIS 
για  την  αποφυγή  γεωκινδύνων κατά  τη  χάραξη  αγωγών  μεγάλου  
μήκους  ( Στ. Τσουγκράνης,  2015 )



Θέματα  διπλωματικών  εργασιών
( με  τους  κ. κ.  Σακελλαρίου  και  Καττή  μετά  το  2014 )  

5. Ανάπτυξη αυτόματου εργαλείου σε περιβάλλον GIS για την εκτίμηση 
του κινδύνου κατολισθήσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση χάραξης 
αγωγών και τη διευκόλυνση της ενόργανης παρακολούθησής τους    
( I. Mίχα, 2016 )

6. Σεισμική  τρωτότητα  αντιστηρίξεων  και  λιμενικών  κρηπιδότοιχων  
και εκτίμηση της δυναμικής καταπόνησής τους μέσω παραμετρικής  
υπολογιστικής  προσομοίωσης  με  Π.Σ. ( Δ. Γεωργίου,  2017 )

7. Υποθαλάσσιοι  αγωγοί φυσικού αερίου σε διασταύρωση με ενεργά 
σεισμικά ρήγματα: Υπολογιστική προσομοίωση για την εκτίμηση του 
ρόλου των ιζημάτων στη διάρρηξη των ρηγμάτων και της 
καταπόνησης των αγωγών  ( Ασ. Μαλιάγκα,  2017 )

8. Σεισμοί  και  γεωκίνδυνοι  στην  ανατολική  Αφρική  και  αποτίμηση 
της  σεισμικής  απόκρισης  αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου    
( Σπ. Nsubuga,  2017 )



Γενικά  συμπεράσματα  (1/2)

Η  μελέτη,  κατασκευή  και  λειτουργία  τεχνικών  έργων  
προϋποθέτει, εκτός  των  άλλων,

γνώσεις  και  εμπειρία  Γεωτεχνικής  Μηχανικής,  
η  οποία  ουσιαστικά  περιλαμβάνει  τα  εξής  αντικείμενα: 

Τεχνική  Σεισμολογία
Τεχνική  Γεωλογία

Βραχομηχανική
Εδαφομηχανική  και  Eδαφοδυναμική  

Στατικό  και  Αντισεισμικό  Σχεδιασμό  Θεμελιώσεων  

( ανάλογα  με  τον  τύπο,  το  μέγεθος  και  τη  θέση  του  έργου )



Γενικά  συμπεράσματα  (2/2)
Με  δεδομένη  την  επαγγελματική  ενασχόληση  του  Α.Τ.Μ.  

με  τεχνικά  έργα,  ο  Α.Τ.Μ.  θα πρέπει  να  είναι  σε  θέση 

α)  να  εντοπίσει 

β)  να  παρακολουθήσει  ( ενόργανα )  και 

γ)  να  αντιμετωπίσει*

γεωτεχνικά  φαινόμενα  και  συνεπακόλουθα  προβλήματα  
που  προκύπτουν  κατά  τη  μελέτη,  την  κατασκευή,  

αλλά  και  τη  λειτουργία  τεχνικών  έργων

*   Η  αντιμετώπιση  μπορεί  να  γίνει  σε  συνεργασία  με 
Πολιτικούς  Μηχανικούς  ή  Μεταλλειολόγους  ή  και  ανεξάρτητα  
– εάν  έχει  προηγηθεί  σχετική  εξειδίκευση  ( MSc ή/και PhD )



Ιδιαίτερες  ευχαριστίες προς  

α)  τον  κ.  Μ. Σακελλαρίου,  Ομότιμο  Καθηγητή  Ε.Μ.Π., 
για  την  αμέριστη  συμπαράσταση  στη  Σ.Α.Τ.Μ.

β)  εσάς,  για  την  προσοχή  σας

Πρόδρομος  Ν.  Ψαρρόπουλος


