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Εκτενής περίληψη
Οι σεισμογενείς χώρες είναι υποχρεωμένες να καταρτούν και να υλοποιούν σχέδια αντιμετώπισης των
σεισμικών φαινόμενων. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τόσο τις
άμεσες συνέπειες από τους σεισμούς (ικανότητα ιατρικής περίθλασης, στέγασης σεισμοπλήκτων,
απαραίτητο προσωπικό και υλικά), όσο και την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων οικοδομικών
κανονισμών, για την βελτίωση της συμπεριφοράς των πιο ευάλωτων κατασκευών από τους σεισμούς.
Η επιτυχία των σχεδίων αυτών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των υπολογισμών των
σεισμικών απωλειών και αυτό επιτυγχάνεται με την όσο πιο ρεαλιστική αποτύπωση των
αποτελεσμάτων (ψηφιακοί χάρτες) και των παραγόντων που τις επηρεάζουν (Σεισμικός κίνδυνος,
τρωτότητα κατασκευών). Η ανάπτυξη στις μέρες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS) μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε τον σεισμικό κίνδυνο σε ρεαλιστική βάση (με βάση
τα ρήγματα της περιοχής), μειώνοντας έτσι κατά σημαντικό βαθμό τις αβεβαιότητες που προέρχονται
από αυτόν και από την άλλη να οπτικοποιήσουμε τις σεισμικές απώλειες (χωρική κατανομή) και να
τις αποτυπώσουμε σε ψηφιακούς χάρτες, έτσι ώστε όχι μόνο να ξέρουμε το μέγεθος τους αλλά και το
πώς κατανέμονται στην περιοχή.
Στην εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια να εκτιμηθεί η σεισμική διακινδύνευση του Δ. Κηφισιάς
(Εικόνα 1) με την χρήση του λογισμικού ELER (Earthquake Loss Estimation Routine), που
βασίζεται σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορικής (GIS).Για την δημιουργία του ψηφιακού χάρτη
της περιοχής, που θα χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς, θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό
γεωπληροφορικής QGIS. Στον χάρτη αυτόν θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως
πληθυσμός, αριθμός κτιρίων, περίοδος κατασκευής, δομικοί τύποι κτιρίων, συνολικό εμβαδόν
κτιρίων/όροφο και συνολική αξία των κτιρίων. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στα στοιχεία της
απογραφής του 2011. Οι καμπύλες τρωτότητας και οι καμπύλες απαίτησης, για τα τους τύπους των
κτιρίων που έχουν επιλεχθεί, είναι αυτές που προτείνονται από European Building Taxonomy και
Kappos, A. J., & Panagopoulos, G. (2010). Τα σεισμικά σενάρια που προτείνονται έχουν βάση το
ρήγμα της Πάρνηθας και επίκεντρο τον σεισμό του 1999, ενώ το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής
βασίζεται στο γεωλογικό υπόβαθρο Vs-30 που έχει συνταχθεί από U.S.G.S. Global Vs-30 Map. Τα
αποτελέσματα τις εκτίμησης των σεισμικών απωλειών ( απώλειες σε θανάτους ή τραυματισμούς,
βλάβες κτιρίων, κόστος ανακατασκευής σε ευρώ) (Εικόνα 2), για τα διάφορα σεισμικά σενάρια, θα
αποτυπωθούν σε ψηφιακό χάρτη της περιοχής (Εικόνα 3), έτσι ώστε να γνωρίζουμε όχι μόνο πόσες
είναι οι σεισμικές απώλειες αλλά και σε ποιες περιοχές εμφανίζονται.
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(Εικόνα 1. Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
Κηφισιάς)

(Εικόνα 2. Εκτίμηση βλάβης κτιρίων επιπέδου
Mod+Ext+Com)

(Εικόνα 3. Χάρτης σεισμικών απωλειών για τον Δ. Κηφισιάς
για επίπεδο βλάβης κτιρίων D4+D5)
Οι χάρτες αυτοί και οι υπολογισμοί, παρά τις αβεβαιότητες και τις παραδοχές που τους
χαρακτηρίζουν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες για την κτιριακή υποδομή της
περιοχή, δύναται να επηρεάσουν αποτελεσματικά τις αποφάσεις για την λήψη μέτρων από τους
υπευθύνους (πολιτική προστασία, περιφέρεια, δήμος, πολιτικούς μηχανικούς κ.α.).
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε το Δήμο Κηφισιάς και ειδικά το τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την
συνεργασία και τη βοήθεια που μας παρείχε.
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