
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Οι σεισμοί 



Η επίγνωση του σεισμικού φαινομένου ξεκίνησε σε Προϊστορικούς ως 
Πρωτοϊστορικούς χρόνους και αναπτύχθηκε σε λαούς με βεβαρημένη ιστορία 

σε φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι Έλληνες, οι Ινδοί, οι Σουμέριοι, οι 
Κινέζοι, οι Εβραίοι , οι Πέρσες, κ.α. Οι ‘μύθοι’ και οι ‘ιστορίες’ τους 

αναφέρουν καταστροφές που επιτελούνται πότε με το νερό (κατακλυσμός), 
πότε με τη φωτιά (εκπύρωση) και συνοδεύονται σχεδόν πάντα από 

καταβυθίσεις ή ανυψώσεις τμημάτων της γήινης επιφάνειας. 
 

ύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, θεός των γεωλογικών φαινομένων 
ήταν ο πανίσχυρος Ποσειδώνας. τον Ποσειδώνα αποδίδει η ελληνική 

παράδοση τη διαμόρφωση της γήινης επιφάνειας, όπως τη γνωρίζει ο 

άνθρωπος, με όρη, νησιά, ποταμούς, ισθμούς, φαράγγια, κόλπους κτλ. 
Αυτός, σείοντας τη γη, απέσπασε τμήματα από την ξηρά και δημιούργησε 

τα νησιά. 

 
Εκτός από το θεό Ποσειδώνα και άλλα μυθολογικά πρόσωπα εμπλέκονται 

με τα γεωδυναμικά φαινόμενα και κυρίως με τους σεισμούς. Έτσι, σύμφωνα 

με την Ελληνική μυθολογία η δημιουργία των σεισμών στον πλανήτη μας 
ξεκίνησε όταν η θεά Αθηνά καταπλάκωσε με ένα ολόκληρο βουνό τον 

αρχηγό των Γιγάντων Εγκέλαδο (γιο του Σάρταρου και της Γης), για να τον 

εξοντώσει. Από τότε, κάθε φορά που ο καταπλακωμένος γίγαντας κινείται, 

σείονται τα βουνά και προκαλούνται οι σεισμοί.  
 

Άλλος ένας Γίγαντας της Ελληνικής μυθολογίας που εμπλέκεται με την 

εμφάνιση σεισμών και ηφαιστείων είναι ο Γίγαντας Πολυβώτης (πολύ & 
βουή). Κατά τη διάρκεια της μάχης των θεών εναντίον των γιγάντων, ο 

Ποσειδώνας για να εξουδετερώσει τον Πολυβώτη έκοψε με την τρίαινά του 

ένα κομμάτι από την Κω και με αυτό τον καταπλάκωσε, δημιουργώντας τη 
Νίσυρο. Ακόμα και σήμερα δύο κρατήρες στο ηφαίστειο της Νισύρου 

ονομάζονται μικρός και μεγάλος Πολυβώτης. 
 

 



Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της γης 

 

Με την πάροδο του γεωλογικού χρόνου το σχήμα, το μέγεθος και η 
γεωγραφική κατανομή των ηπείρων και των θαλασσίων λεκανών αλλάζει. 

Ήπειροι μεταναστεύουν σε άλλα σημεία της υδρογείου, ωκεανοί ανοίγουν ή 

κλείνουν, οροσειρές αναδύονται ή διαβρώνονται.  

 
Μία οριακή στιγμή στην ιστορία της δημιουργίας των σημερινών ηπείρων 
ήταν η ύπαρξη στο μιας ενιαίας ηπείρου που ονομάστηκε Παν - Γαία 

(Πανγαία). 

Η Πανγαία περιβαλλόταν από μία τεράστια θαλάσσια έκταση, που 
ονομάστηκε Παν - Θάλασσα.  

Η μεγάλη εσοχή υπό μορφή τεράστιου κόλπου που χώριζε μερικά το βόρειο 

από το νότιο τμήμα της Πανγαίας, αντιστοιχούσε στην Σηθύ θάλασσα. 

 
Με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών, ο κόλπος επεκτάθηκε σχίζοντας την 

ξηρά και δημιουργήθηκε ο ωκεανός της Σηθύος που διαχώρισε οριστικά την 
Πανγαία σε δύο τμήματα, τη Λαυρασία στο βορρά και τη Γκοντβάνα στο 

νότο. 

 



Η Γκοντβάνα, στη συνέχεια, άρχισε να χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα 

(λιθοσφαιρικές πλάκες) που το καθένα κινήθηκε με το δικό του τρόπο. 
Από το ανατολικό τμήμα της Γκοντβάνα αποκόπηκαν τρία τεμάχη: η 

Ινδική χερσόνησος, η Αυστραλία και η Ανταρκτική. 

Κατά το Κρητιδικό δημιουργήθηκε μία τεράστια σχισμή που εξελίχθηκε 
αργότερα στον Ατλαντικό ωκεανό, διασπώντας συγχρόνως τη Λαυρασία σε 

δύο τμήματα, τη Β. Αμερική και την Ευρασία. 

Σαυτόχρονα, απέκοψε τη Ν. Αμερική από τη Γκοντβάνα.  

Η Ινδική Φερσόνησος κινήθηκε προς το βορρά και συγκρούστηκε με την 
Ευρασία δημιουργώντας τα Ιμαλάια ενώ παράλληλα η Αφρική κινήθηκε κι 

αυτή προς βορρά, συγκρούστηκε με την Ευρασία και δημιούργησε τις 

Άλπεις, τον Άτλαντα και τα υπόλοιπα βουνά γύρω από τη Μεσόγειο. 

 
 

Πριν από 15 - 20 εκατ. χρόνια άρχισε να απομακρύνεται η Αραβία από την 

Αφρική και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την Ευρασία δίνοντας τα βουνά 
στο Ιράν και την Ανατ. Σουρκία, ενώ ταυτόχρονα άνοιγε η Ερυθρά θάλασσα. 

τις μέρες μας παρατηρούν οι επιστήμονες μία συνεχή κινητοποίηση 

ηπειρωτικών μαζών που αποσπώνται από τη Γκοντβάνα και συγκρούονται 
με το σχετικά ενιαίο μπλόκ της Ευρασίας. 

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες πήρε τη σημερινή της μορφή η 

επιφάνεια της Γης.  
 

 
 

 

 

 

 



Οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών 

 

 
Η λιθόσφαιρα της Γης αποτελείται από επτά μεγάλες πλάκες: 

Αφρικανική,  
Ευρασιατική,  

Ινδο-Αυστραλιανή,  

Ανταρκτική,  

πλάκα του Ειρηνικού,  
Βορειο-Αμερικανική,  

Νοτιο-Αμερικανική.  

Τπάρχουν όμως και αρκετές μικρότερες. Οι πλάκες κινούνται προς 
διαφορετικές διευθύνσεις. Σα βέλη δείχνουν την κίνησή τους.  
 

 

 

 
 

χηματική αποτύπωση των δυνάμεων που ασκούνται στη λιθόσφαιρα του 
Αιγαίου. (Παπαζάχος Β., 1989). 
 

 



εισμοί στην Ελλάδα 

 

 

την περιοχή της Ελλάδος παρατηρείται βύθιση της Αφρικανικής 

λιθόσφαιρας (ωκεάνια) κάτω από την Ευρασιατική (ηπειρωτική) και 

δημιουργία ενός τυπικού ηφαιστειακού τόξου (Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο), 
στο οποίο στο παρελθόν έχει σημειωθεί ιδιαίτερα έντονη ηφαιστειακή 

δράση. Σα σπουδαιότερα ηφαίστεια που περιλαμβάνει βρίσκονται στο 

ουσάκι, στα Μέθανα, στη αντορίνη, στη Μήλο, στη Νίσυρο, στο Γυαλί και 
στην Κω. Κατά τους ιστορικούς χρόνους πραγματοποιήθηκαν εκρήξεις μόνο 

στα τρία από αυτά, στη αντορίνη, στη Νίσυρο και στα Μέθανα (ενεργά 

ηφαίστεια). 
 

 
 

 

Ηφαίστεια στον Ελλαδικό χώρο 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ρήγματα στον Ελλαδικό χώρο 

 

 
Κατανομή των επικέντρων των επιφανειακών σεισμών στον ελληνικό χώρο 



 
 

 

 

τον παραπάνω χάρτη παρουσιάζονται με χρωματιστά τρίγωνα (ανάλογα με 

το μέγεθός τους) οι σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 6.5 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ, που συνέβησαν στον Ελληνικό χώρο μετά το 1900.  

Μερικοί ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτικοί ενώ άλλοι όχι. Αυτό κυρίως 

οφείλεται στο ότι οι δεύτεροι συνέβησαν μακριά από κατοικημένες περιοχές 
και πολλές φορές σε θαλάσσιο χώρο. Αντίθετα μερικοί σεισμοί αρκετά 

μικρότεροι των 6.5 βαθμών ήταν πολύ καταστρεπτικοί κυρίως γιατί 

συνέβησαν κοντά σε αστικές ζώνες.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι κυριότεροι σεισμοί στην Ελλάδα την τελευταία 
τριακονταετία  

 

 
Πληγείσα 
περιοχή 

Ημερομηνί
α  

Μέγεθ
ος  

Επιπτώσεις  

Άγιος 
Ευστράτιος  

19-2-1968  7,1  20 νεκροί, 39 τραυματίες, 175 καταρρεύσεις κτιρίων  

τίβος 
Θεσσαλονίκ
ης  

20-6-1978  6,5  

45 νεκροί κυρίως από την κατάρρευση οκταώροφης 
πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, 220 τραυματίες, 9.480 
κτίρια με μη επισκευάσιμες βλάβες. ημαντικές ζημιές στις 
περιοχές Θεσσαλονίκης, Βόλβης – Λαγκαδά, Κιλκίς, ερρών, 
Φαλκιδικής.  

Αλμυρός 
Βόλου  

9-7-1980  6,5  
24 τραυματίες, 5.222 κτίρια κατεστραμμένα. Ζημιές σε 
Μαγνησία, Υθιώτιδα, Λάρισα.  

Περαχώρα - 
Αλκυονίδες  

24-2-1981  6,7  
20 νεκροί, 500 τραυματίες, 22.554 κτίρια με μη 
επισκευάσιμες βλάβες. Πολλές υλικές ζημιές σε: Κορινθία, 
Βοιωτία, Αττική, Υωκίδα, Εύβοια.  

Καλαμάτα  13-9-1986  6,0  

20 νεκροί, 80 τραυματίες, κατάρρευση 4 πολυκατοικιών στην 
πόλη της Καλαμάτας. Ολοκληρωτική καταστροφή του 
Ελαιοχωρίου. Από τα 9.124 κτίρια της Καλαμάτας το 20% 
κρίθηκαν κατεδαφιστέα. ημαντικές ζημιές και σε χωριά.  

Κοζάνη - 
Γρεβενά  

13-5-1995  6,6  
Εκτεταμένες ζημιές. Καταρρεύσεις πολλών κτιρίων σε χωριά 
της ευρύτερης περιοχής.  

Αίγιο  15-6-1995  6,1  
26 νεκροί, κατάρρευση ενός ξενοδοχείου και μιας 
πολυκατοικίας. Εκτεταμένες ζημιές.  

Κόνιτσα  26-7-1996  5,2  
Εκτεταμένες ζημιές. Βλάβες σε κτίρια κυρίως στην πόλη της 
Κόνιτσας και σε γύρω χωριά.  

Πάρνηθα - 
Αθήνα  

7-9-1999  5,9  

143 νεκροί, 400 περίπου τραυματίες, 37 καταρρεύσεις 
κτιρίων. Εκτεταμένες βλάβες σε κτίρια των δυτικών, 
βορειοδυτικών και νοτιοδυτικών περιοχών της Αττικής. 85 
άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί μέσα από τα ερείπια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι πιο καταστρεπτικοί σεισμοί στην Ελλάδα 

 

 

 

Ημερομηνία  Ώρα  θ°Ν  λ°Ε  
Εζηιακό 
βάθος  

Μέγεθος 
Μέγιζηη 

μακροζειζμικήένηαζη  

11 Ασγούζηοσ 1903  04:32  36.0  23.0  80  7.9  XI ζηα Μηηάηα Κσθήρων  

11 Ασγούζηοσ 1904  06:08  37.7  26.9  5  6.9  Χ ζηη Σάμο  

8 Νοεμβρίοσ 1905  22:06  40.3  24.4  5  7.5  X ζηον Άθω  

24 Ιανοσαρίοσ 1912  16:23  38.1  20.8  5  6.8  Χ ζηον Αζπρογέρακα  

26 Ιοσνίοσ 1926  19:46  36.5  27.5  100  8.0  XI ζηον Αρτάγγελο Ρόδοσ  

14 Φεβροσαρίοσ 1930  18:38  36.5  24.5  130  6.7  Χ ζηην Αϊηάνια  

26 Σεπηεμβρίοσ 1932  19:20  40.5  23.9  5  7.0  X ζηην Ιεριζζό  

30 Ιοσλίοσ 1944  04:01  36.7  22.5  5  5.9  Χ ζηον Κάμπο  

12 Ασγούζηοσ 1953  09:23  38.2  20.6  5  7.2  X+ ζηο Αργοζηόλι  

5 Απριλίοσ 1965  03:13  37.7  22.0  34  6.1  Χ ζηην Απιδίηζα  

13 Σεπηεμβρίοσ 1986  17:41  37.1  22.2  28  6.0  Χ ζηην Καλαμάηα  

ΠΗΓΗ: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο σεισμός του 1926 στον Αρχάγγελο Ρόδου 

 

26 Ιουνίου 1926 Ώρα 19:46:34  
Μ=8,0 (ΧΙ Archangelos) 
Ο σεισμός κατέστρεψε εντελώς τον Αρχάγγελο της Ρόδου όπου 
600 σπίτια ανατράπηκαν, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και 

τραυματίστηκαν πολυάριθμοι. Κατέστρεψε επίσης το χωριό 
Πυλώνα. υνολικά καταστράφηκαν 3.000 σπίτια κατά μήκος των 

ανατολικών ακτών της Ρόδου.  
την Κάρπαθο, Καστελλόριζο και Κω γκρεμίστηκαν πολλά 

σπίτια. το Ηράκλειο ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα 
δημόσια κτίρια και στα σπίτια. Οι γειτονικές παραλιακές 

γραμμές ανασηκώθηκαν τμηματικά περίπου 20 με 30 εκατοστά 
και προκλήθηκε διαπλάτυνση της ακτής για μερικές δεκάδες 

μέτρα. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές βλάβες και στην απέναντι 
ακτή της Μικράς Ασίας, στην Αίγυπτο και μικρότερες στη Μέση 

Ανατολή.  
Σην ημέρα του σεισμού προηγήθηκαν μικροί κραδασμοί που 
προειδοποίησαν τους κατοίκους του Αρχαγγέλου.  

 
Πηγή: Παπαζάχος. Οι σεισμοί της Ελλάδας. 

 

 
 

Φάρτης με σεισμούς που έγιναν στην περιοχή του Αρχαγγέλου 



Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στα Δωδεκάνησα 

 
 

Φάρτης με σεισμούς που έγιναν στην περιοχή των Δωδεκανήσων 

 

 

 



 

 

ΡΟΔΟΣ 1481 

Ο ηζρπξόο ζεηζκόο (Χ) ηεο 3εο Οθησβξίνπ ηνπ 1481 πξνθάιεζε πνιιέο βιάβεο 
ζε ζπίηηα, ζε εθθιεζίεο θαη ζην Δηθαζηηθό Μέγαξν ελώ πνιινί Ρόδηνη 
παγηδεύηεθαλ θάησ από ηα εξείπηα (Sieberg 1932b, Αλησλόπνπινο 1973). Οη 
δνλήζεηο είραλ αξρίζεη από ηηο 15 Μαξηίνπ 1481 θαη ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 1482. Η κεγαιύηεξε δόλεζε (πξηλ από απηήλ ζηηο 3/10) 
εθδειώζεθε ζηηο 3 Μαΐνπ 1481 νπόηε ζαιάζζην θύκα ύςνπο 3m θαηέθιπζε ηελ 
μεξά θαη παξέζπξε έλα πινίν ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα βπζίζηεθε. 
 
Πηγή : «Οι ζειζμοί ηης Ελλάδας», ηων Παπαζάχου Β. & Παπαζάχου Κ. (1989)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΡΟΔΟΣ 1851 (επίκεντρο Ν.Δ. Τουρκία) 

Ο ζεηζκόο (ΙΧ) ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1851 πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο ζηα 
Μηθξαζηαηηθά Παξάιηα θαη θπξίσο ζηελ πόιε Μάθξε, θαζώο θαη ζηε Ρόδν. 14 
ρσξηά θαηαζηξάθεθαλ (πνιινί άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο) εμαηηίαο 
θαηνιηζζήζεσλ (βνπλό Μνύγια Νηαγθ). Οη κεηαζεηζκνί πνπ ζπλερίζηεθαλ κέρξη 
θαη ην 1852 γίλνληαλ αηζζεηνί ζηε Μάθξε, ηε Ρόδν θαη ηε Χάιθε. 
 
Πηγή: «Οι ζειζμοί ηης Ελλάδας», ηων Παπαζάχου Β. & Παπαζάχου Κ. (1989)  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ΡΟΔΟΣ 1957  
Ιζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε (Μ=7,2) έπιεμε ηε Ρόδν (VIII) ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 
1957. Από ηα 2084 ζπίηηα ηνπ λεζηνύ πνπ ππέζηεζαλ βιάβεο ηα 16 
θαηέξξεπζαλ. ηελ Σήιν θαη ζηε ύκε νη επηπηώζεηο ηνπ ζεηζκνύ ήηαλ 
κηθξόηεξεο. ηηο απέλαληη Σνπξθηθέο αθηέο 18 άλζξσπνη ζθνηώζεθαλ θαη 50 
ηξαπκαηίζηεθαλ ελώ 3000 ζπίηηα θαηαζηξάθεθαλ. Πξηλ ηελ εθδήισζε ηνπ θύξηνπ 
ζεηζκνύ έγηλαλ αξθεηνί πξνζεηζκνί, ν κεγαιύηεξνο ησλ νπνίσλ πξνθάιεζε 
βιάβεο ζην λεζί ηεο Ρόδνπ (24 Απξηιίνπ 1957, Μ=6,8). Ο κεγαιύηεξνο από ηνπο 
κεηαζεηζκνύο πνπ αθνινύζεζαλ έγηλε ζηηο 26 Απξηιίνπ (Μ=6,1) θαη πξνθάιεζε 
βιάβεο ζηηο Σνπξθηθέο αθηέο.  

 
Πηγές:  

«Atlas of isoseismal maps for strong shallow earthquakes in Greece and 
surrounding area (426BC – 1995)», Papazachos B.C., Papaioannou 
Ch. A., Papazachos C.B., Savvaidis A.S.(1997)  

«The Earthquakes of Greece», Papazachos B.C., Papazachou C. (1997)  
«Οι ζειζμοί ηης Ελλάδας», ηων Παπαζάχου Β. & Παπαζάχου Κ. (2003)  

 



 

ΡΟΔΟΣ 1987 
ηηο 5 Οθησβξίνπ ηνπ 1987 ζεηζκόο (Μ=5,6) έπιεμε ην λεζί ηεο Ρόδνπ. Οη 
εληάζεηο ζηελ πιεηόζεηζηε πεξηνρή έθηαζαλ έσο VI.  
 
Πηγή :  

«Atlas of isoseismal maps for strong shallow earthquakes in Greece and 
surrounding area (426BC – 1995)», Papazachos B.C., Papaioannou 
Ch. A., Papazachos C.B., Savvaidis A.S. (1997 

 
 



 

Όργανα καταγραφής των σεισμών  

 

 

Σα όργανα καταγραφής των σεισμικών δονήσεων είναι τα σεισμοσκόπια, οι 
σεισμογράφοι, και τα σεισμόμετρα. Σην καταγραφή την ονομάζουμε 

σεισμογράφημα ή σεισμόγραμμα. 

τον ελληνικό χώρο, στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, υπάρχουν 

μόνιμα εγκατεστημένοι σεισμογράφοι σε σεισμολογικούς σταθμούς για την 
καταγραφή των σεισμικών δονήσεων. Τπάρχει όμως και η δυνατότητα 

εγκατάστασης φορητών δικτύων σεισμογράφων, για κάποιο χρονικό 

διάστημα, σε περιοχές με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι ενόργανες καταγραφές των σεισμών στην Ελλάδα ξεκινούν 

στην αρχή του αιώνα (1911) με την εγκατάσταση του πρώτου σεισμομέτρου 

στην Αθήνα. Σα προγενέστερα του 1911 στοιχεία που αφορούν τη σεισμική 
δραστηριότητα βασίζονται σε περιγραφές κυρίως μακροσεισμικών 

αποτελεσμάτων. 

 
 

 
 

 

 

Στην ιστορία της Σεισμολογίας υπήρξαν διάφορες περίοδοι που 

αποτέλεσαν σταθμούς στην εξέλιξή της. Η πρώτη τέτοια περίοδος 

ήταν ο 6ος π.Χ. αιώνας, όταν για πρώτη φορά αποδόθηκαν οι σεισμοί 



σε φυσικά αίτια, ενώ προηγούμενα οι ποιητές (Ομηρος, Ησίοδος) 

απέδιδαν τους σεισμούς σε θεϊκές δυνάμεις και ιδιαίτερα στον 

Ποσειδώνα, τον οποίον χαρακτήριζαν ως γαιήοχο. Ετσι ο Θαλής 

απέδιδε τους σεισμούς στο νερό και ο Πυθαγόρας στη ροή της 

θερμότητας από το εσωτερικό της Γης. Άλλοι σταθμοί στην εξέλιξη 

της Σεισμολογίας ήταν:  

* Η ανακάλυψη κατά τον 19ο αιώνα ότι οι σεισμικές κινήσεις 

οφείλονται σε ελαστικά κύματα.  

* Η γενική παραδοχή στις αρχές του 20ού αιώνα ότι οι σεισμοί 

γεννώνται σε σεισμικά ρήγματα.  

* Η επιβεβαίωση, κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, ότι τα 

σεισμικά ρήγματα προκαλούνται από την κίνηση των 

λιθοσφαιρικών πλακών.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αντισεισμικός κανονισμός 

 

 
 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων αλλά και των άλλων τεχνικών 

έργων με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν επαρκώς τον σεισμικό 
κίνδυνο παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες, αποτελεί τον πλέον 

σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα αντισεισμικής προστασίας. 

Για το σκοπό αυτό η Πολιτεία έχει θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο 
υποχρεωτικής εφαρμογής, με βάση το οποίο σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται τα κτίρια και τα άλλα έργα υποδομής. 

 
ε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο πρωταρχικό ρόλο έχει ο Αντισεισμικός 

Κανονισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες αντισεισμικού 

σχεδιασμού των δομημάτων που ικανοποιούν τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις: 

την αποφυγή της κατάρρευσης, τον περιορισμό των βλαβών και την 
διασφάλιση της λειτουργίας του δομήματος μετά το σεισμό. 

Βασική παράμετρο του Αντισεισμικού Κανονισμού αποτελεί η ένταση των 

σεισμικών δονήσεων με βάση την οποία σχεδιάζονται οι κατασκευές σε κάθε 
περιοχή. Ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα κάθε περιοχής 

καθορίστηκε ο Χάρτης εισμικής Επικινδυνότητας, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του Αντισεισμικού Κανονισμού.  
τη ΖΩΝΗ ΙΙΙ με την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα ανήκουν τα 

Επτάνησα. 

τη ΖΩΝΗ ΙΙ ανήκουν η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, μέρος της 
Πελοποννήσου, μέρος της Κεντρικής Ελλάδας, νησιά του Βορείου Αιγαίου 

και μέρος της Μακεδονίας. 

τη ΖΩΝΗ Ι ανήκει η υπόλοιπη Ελλάδα. 
 


