
Ο χάρτης  ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ της Ευρώπης

Ο παραπάνω χάρτης συνδυάζει τη σεισμι-
κή επικινδυνότητα και τις εδαφικές συνθήκες 
(ροζ χρωματική διαβάθμιση, κατακόρυφα) και 
την έκθεση (τιρκουάζ χρωματική διαβάθμιση, 
οριζόντια). Η μεταβλητή της έκθεσης αναπα-
ριστά την γεωγραφική κατανομή του αριθμού 
των κτιρίων με χρήση εμπορική, βιομηχανική 
και κατοικίας. Η μεταβλητή της επικινδυνότη-
τας και των εδαφικών συνθηκών εκφράζει την 
κατανομή της έντασης της εδαφικής δόνησης 
στην επιφάνεια της γης. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ,ΕΚΘΕΣΗ & ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Εφόσον η επιρροή των τοπικών εδαφικών 
συνθηκών συμπεριλαμβάνεται, εδαφικές 
στρώσεις μαλακού εδάφους κοντά στην επι-
φάνεια του εδάφους μπορούν να ενισχύσουν 
τα επίπεδα της δόνησης. Αυτός ο συνδυα-
στικός χάρτης δείχνει, για παράδειγμα, ότι αν 
συμβούν μεγάλοι σεισμοί σε περιοχές χωρίς 
στοιχεία υπό έκθεση, η σεισμική διακινδύνευ-
ση είναι περιορισμένη (π.χ. στο μεγαλύτερο 
μέρος της Ισλανδίας). Αντίθετα, η σεισμική δι-
ακινδύνευση θα είναι υψηλή σε περιοχές που 
είναι υψηλή και η επικινδυνότητα και η έκθε-
ση (π.χ. στην Κωνσταντινούπολη).

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
Ανακαλύψτε περισσότερα για τη 
σεισμική επικινδυνότητα και δι-
ακινδύνευση στην Ευρώπη στο  
www.efehr.org. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η μοναδική ευθύνη αυτής της δη-
μοσίευσης είναι των συγγραφέ-
ων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευ-
θύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
ενδέχεται να γίνει των πληροφο-
ριών που περιέχονται εδώ.
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ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΔΕΙΑ

Η σεισμική διακινδύνευση περιγράφει τις πι-
θανές επιπτώσεις των σεισμών στις κοινό-
τητες. Μια βαθιά κατανόηση της σεισμικής 
επικινδυνότητας και των τοπικών εδαφικών 
συνθηκών, που μας δίνουν πληροφορίες 
για τα αναμενόμενα επίπεδα σεισμικής δό-
νησης, είναι προαπαιτούμενο για τον καθο-
ρισμό της σεισμικής διακινδύνευσης, μαζί με 
τη θέση και την αξία των κτιρίων (έκθεση) 
και την επιδεκτικότητά τους σε βλάβες (τρω-
τότητα).
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Ο χάρτης σεισμικής διακινδύνευσης της Ευ-
ρώπης παρουσιάζει την σχετική κατανομή της 
αναμενόμενης σεισμικής διακινδύνευσης στην 
Ευρώπη μέσω ενός δείκτη. Ο δείκτης αυτός 
προκύπτει από τον συνδυασμό των μέσων 
ετήσιων οικονομικών απωλειών και των μέ-
σων ετήσιων απωλειών ανθρωπίνων ζωών, 
κανονικοποιημένων ως προς το κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ της κάθε χώρας, ώστε να ληφθούν 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότη-
τας στην Ευρώπη. Οι περιοχές με χαμηλή δια-
κινδύνευση είναι χρωματισμένες με λευκό ως 
ανοιχτό μπλε, οι περιοχές με μέτρια διακινδύ-
νευση είναι χρωματισμένες με μπλε ως κόκ-
κινο και οι περιοχές με υψηλή διακινδύνευση 
είναι χρωματισμένες με σκούρο κόκκινο.

Οι περιοχές με «πολύ υψηλό» δείκτη διακιν-
δύνευσης θα μπορούσαν να έχουν μέσες ετή-
σιες οικονομικές απώλειες ως και 65 εκατομ-
μύρια € και έως 30 θανάτους ετησίως, ενώ οι 
ετήσιες απώλειες σε μια περιοχή με «μέτριο» 
δείκτη διακινδύνευσης θα μπορούσαν να φτά-
νουν τα 25 εκατομμύρια €, με έως 2 θανάτους 
ετησίως.

ΠΏΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Ο ΧΑΡ-
ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝ-
ΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

Τα πλαισιακά κτίρια μέσου ύψους από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που κατασκευάστηκαν 
πριν τη δεκαετία του 1980 και οι χαμηλού ύψους 
κατοικίες από άοπλη τοιχοποιία, που υπόκεινται 
σε υψηλά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας, 
αποτελούν τις κύριες κατηγορίες κτιρίων στις 
οποίες οφείλεται η σεισμική διακινδύνευση 
στην Ευρώπη. 

ΤΡΏΤΟΤΗΤΑ
Παρότι οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόσφατους 
αντισεισμικούς κανονισμούς που εξασφαλίζουν 
επαρκή προστασία από τους σεισμούς, 
υπάρχουν ακόμη πολλά παλιότερα κτίρια που 
κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν ζημιές 
όταν συμβαίνουν σεισμοί. 

Μια βασική ομάδα ερευνητών από 
διαφορετικά ιδρύματα σε όλη την 
Ευρώπη εργάστηκαν συνεργατικά 
στο πλαίσιο διαφόρων προγραμ-
μάτων για να αναπτύξουν το Ευ-
ρωπαϊκό Μοντέλο Σεισμικής Δια-
κινδύνευσης 2020 (ESRM20).

Πολλοί ερευνητές ακόμη συ-
νεισέφεραν στην ανάπτυξη του 
ESRM20 με διάφορους τρόπους, 
όπως τη συλλογή και επεξεργα-
σία δεδομένων, την ανταλλαγή 
γνώσεων και την παροχή ανατρο-
φοδότησης στο πλαίσιο επιστη-
μονικών συναντήσεων και σεμι-
ναρίων. Όλα αυτά έγιναν σε στενή 
συνεργασία με το Ίδρυμα GEM 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρα-
τήρησης Λιθόσφαιρας (EPOS).

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα 
με όλα τα ονόματα και τα ιδρύμα-
τα: www.risk.efehr.org/contributors

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μο-
ντέλου Σεισμικής Διακινδύνευσης 
2020 (ESRM20) χρηματοδοτήθη-
κε από το πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Horizon 2020 μέσω 
των συμφωνιών επιχορήγησης 
730900, 676564 and 821115 των 
προγραμμάτων  SERA, EPOS-IP 
και RISE.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αριθμός κτιρίων
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Παράδειγμα ανάγνωσης:
ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
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Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, 
ένα από το πιο ενεργά ρήγματα 
παγκοσμίως, περνά 20 km νότια της 
Κωνσταντινούπολης. Η εγγύτητα 
αυτού του ρήγματος καθιστά την 
Κωνσταντινούπολη μια από τις πιο 
σεισμικές περιοχές της Ευρώπης.
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Η μητροπολιτική περιοχή της Κων-
σταντινούπολης βρίσκεται πάνω σε 
διάφορα είδη εδαφών. Λόγω των μα-
λακών εδαφών που υπάρχουν στη 
νότια περιοχή, αναμένεται ισχυρότε-
ρη εδαφική δόνηση σε αυτήν την πε-
ριοχή της πόλης.
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Ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρί-
ων στην Κωνσταντινούπολη έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χω-
ρίς επαρκή αντισεισμική προστα-
σία. Επομένως, αυτά τα κτίρια είναι 
περισσότερο επιρρεπή στις βλάβες 
από σεισμούς.
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Με 15,1 εκατομμύρια κατοίκους, η 
Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύ-
τερη σε πληθυσμό πόλη της Ευρώ-
πης. Λόγω της συγκέντρωσης του 
πληθυσμού και της οικονομικής δρα-
στηριότητας, η Κωνσταντινούπολη 
έχει υψηλή έκθεση στον σεισμικό κίν-
δυνο.
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