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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Την 26η Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδας 01:54 σηµειώθηκε στην περιοχή του 
Νοτίου Ιονίου σφοδρή σεισµική δόνηση µεγέθους Μ6.8 (USGS, GFZ). Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση του Εθνικού Σεισµογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό (h~15 km) 
σεισµό µε το επίκεντρο του να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Oι 
γεωγραφικές συντεταγµένες του επικέντρου όπως δίνονται από το EMSC, είναι 37.53°Β  
20.62°A (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=720235#). 

H χωρική κατανοµή των αποτελεσµάτων της σεισµικής κίνησης (ποιοτική εκτίµηση)  
σύµφωνα µε την απόκριση των κατοίκων της ευρύτερης εστιακής περιοχής φαίνεται στον 
χάρτη του σχήµατος 1. Το άστρο στον χάρτη παριστάνει τη θέση του επικέντρου. Το χρώµα 
και το µέγεθος των κύκλων αντιστοιχούν στην τιµή της µακροσεισµικής έντασης σύµφωνα µε 
το υπόµνηµα. Η υψηλότερη Μακροσεισµική Ένταση παρατηρήθηκε στην περιοχή των νοτίων 
ακτών της Ζακύνθου και είχε τιµή ΙΜΜ=VΙ+. Ο σεισµός έγινε επίσης έντονα αισθητός σε 
περιοχές της Ηλείας, Αχαΐας και Μεσσήνης. Η δόνηση έγινε αισθητή µέχρι την Αττική, Κρήτη, 
Θεσσαλία, Μακεδονία, Αλβανία, Δαλµατικές ακτές, τη Νότια Ιταλία και σε παράκτιες περιοχές 
της ΝΔ Τουρκίας.  

	
Σχήµα 1. Γεωγραφική κατανοµή των µακροσεισµικών εντάσεων σύµφωνα µε την απόκριση των 

κατοίκων (Πηγή EMSC-CSEM). 
 

Οι λύσεις του µηχανισµού γένεσης του σεισµού της 26ης Οκτωβρίου δείχνουν ότι ο 
σεισµός σχετίζεται µε ένα ανάστροφο ρήγµα διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ µε σηµαντική διεύθυνση 
ολίσθησης. Στο σχήµα 2 δίνονται οι µηχανισµοί όπως καθορίστηκαν από διάφορα διεθνή και 
ελληνικά σεισµολογικά δίκτυα και στον Πίνακα Ι οι παράµετροι των αντίστοιχων µηχανισµών 
γένεσης. 
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Σχήµα. 2. Γραφική παρουσίαση των λύσεων των µηχανισµών γένεσης του σεισµού της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 στη Ζάκυνθο.  

 
Πίνακας Ι. Λύσεις του µηχανισµού γένεσης του κύριου σεισµού της ακολουθίας  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΗΓΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΗΓΜΑΤΟΣ 2 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ζ° δ° λ° ζ° δ° λ° 

107 85 68 5 23 167 GFZ 

120 81 67 10 24 158 IPGP 

119 84 66    UoA 

109 81 51 8 38 166 USGS 

 

Με βάση τις παραµέτρους του µηχανισµού γένεσης του Πίνακα Ι συνάγεται ότι ο 
σεισµός της 26ης Οκτωβρίου σχετίζεται µε τη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων (Παπαζάχος και 
Παπαζάχου, 2003) κατά µήκος της Ελληνικής Τάφρου. Σύµφωνα µε τους Papazachos and 
Delibasis (1969), βασικό γνώρισµα της ζώνης αυτής είναι τα ανάστροφα ρήγµατα τα οποία 
κλίνουν από τη Μεσόγειο θάλασσα προς το ιζηµατογενές τµήµα του Ελληνικού Τόξου, 
δηλαδή από τη Μεσόγειο (κυρτό µέρος) προς το Αιγαίο (κοίλο µέρος). Οι Παπαζάχος και 
Παπαζάχου (2003) πρότειναν ως γεωµετρικά χαρακτηριστικά για το τυπικό ρήγµα των 
σεισµών της ζώνης  ζ=300Ο, δ=23Ο και λ=101Ο. Δηλαδή τα ρήγµατα αυτά, όπως και του 
σεισµού της 26.10.2018, είναι ανάστροφα µε βορειοδυτική παράταξη και βορειοανατολική 
κλίση. Οφείλονται, δε, στη σύγκλιση µεταξύ της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας κατά 
την οποία η πρώτη καταδύεται κάτω από τη δεύτερη και ιδιαίτερα στην εφίππευση της 
µικροπλάκας του Αιγαίου πάνω στην Αφρικανική. Εκτός από τη λύση του UoA οι λοιποί 
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µηχανισµοί είναι σχεδόν ταυτόσηµοι (επίπεδο ρήγµατος 2) συµφωνώντας µε το τυπικό ρήγµα 
των Παπαζάχος και συν. (2001) και Παπαζάχου και Παπαζάχου (2003). 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

Η κατανοµή των σεισµών µε µέγεθος Μ≥3.5 µέχρι 8.11.2018 δίνονται στο χάρτη του 
σχήµατος 3. Τα δεδοµένα προέρχονται από τη ιστοσελίδα του ΓΙ του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου (http://bbnet.gein.noa.gr/HL/seismicity/catalogues/manual-alerts. Συγκεκριµένα ο 
χάρτης του σχήµατος 3 δίνει τη κατανοµή των µετασεισµών της τελευταίας ακολουθίας 
(κύκλοι) αλλά και των ισχυρότερων (Μ≥5.0) σεισµών της ακολουθίας του 1997 (άστρα). Από 
την κατανοµή των µετασεισµών φαίνεται ότι το σεισµογόνο ρήγµα της ακολουθίας του 
Οκτωβρίου 2018 σχετίζεται µε το ρήγµα της Ζακύνθου, το οποίο έχει µήκος 55 km 
(Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003).  

 

 
 

Σχήµα. 3. Χωρική κατανοµή των σεισµών µε µέγεθος Μ≥3.5 µέχρι 8.11.2018 και µε κόκκινο κύκλο το 
επίκεντρο του κυρίως σεισµού (Μ6.8). Τα άστρα παριστάνουν τα επίκεντρα των σεισµών µε 
µέγεθος Μ≥5.0 της ακολουθίας του σεισµού της 18ης Νοεµβρίου 1997.  Υπάρχει καλή 
συσχέτιση  µε το ρήγµα της Ζακύνθου (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003). Τα άσπρα 
τετράγωνα και το κίτρινο τρίγωνο παριστάνουν θέσεις επιταχυνσιογράφων. 
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3. ΧΑΡΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΟΤΗΤΑΣ ΙΤΣΑΚ  

Η Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ  διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο επιταχυνσιογράφων 
(https://doi.org/10.7914/SN/HI) συνεχούς λειτουργίας µε σκοπό την αδιάλειπτη 24/7 
καταγραφή της σεισµικής κίνησης ανά τον ελληνικό χώρο. Οι επιταχυνσιογράφοι είναι τύπου 
CMG-5TDE της Guralp Systems Ltd, οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε επιταχυνσιόµετρα  ευρέως  
φάσµατος,  καταγραφείς  ανάλυσης 24  bits,  σύστηµα  απόλυτου χρόνου (GPS) και 
µεταβιβάζουν τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο στις εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ στη 
Θεσσαλονίκη. Με βάση τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων αλλά και σε 
συνδυασµό µε εµπειρικές σχέσεις εκτίµησης, παράγονται αυτόµατα και σε σχεδόν 
πραγµατικό χρόνο οι χάρτες αισθητότητας (shakemaps) (βλ. Προκαταρκτική έκθεση). Στα 
σχήµατα 4 & 5 παρουσιάζονται αντίστοιχοι χάρτες αισθητότητας οι οποίοι παράχθηκαν σε 
δεύτερο χρόνο µετά την ενσωµάτωση και των καταγραφών του δικτύου επιταχυνσιογράφων 
του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙ/ΝΟΑ).  

 

Σχήµα 4. Κατανοµή της Μακροσεισµικής έντασης µε βάση την επεξεργασία των καταγραφών του 
δικτύου επιταχυνσιογράφων ΙΤΣΑΚ και ΓΙ/ΝΟΑ σε συνδυασµό µε εµπειρικές σχέσεις 
εκτίµησης. Το άστρο δίνει το επίκεντρο του σεισµού ενώ τα τρίγωνα τις θέσεις των 
επιταχυνσιογράφων όπου καταγράφηκε η σεισµική κίνηση. 
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Η ποιοτική σύγκριση της κατανοµής της ενόργανης µακροσεισµικής έντασης (Σχήµα 
4) µε εκείνη που προέκυψε από τις αντίστοιχες σύµφωνα µε την απόκριση πολιτών (Σχήµα 1) 
είναι ικανοποιητική µε ελάχιστες εξαιρέσεις σε µεγάλες κυρίως επικεντρικές αποστάσεις.   

 

 
Σχήµα 5. Κατανοµή της Μέγιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης µε βάση την επεξεργασία των καταγραφών 

του δικτύου επιταχυνσιογράφων ΙΤΣΑΚ και ΓΙ/ΝΟΑ σε συνδυασµό µε εµπειρικές σχέσεις 
εκτίµησης. Το άστρο δίνει το επίκεντρο του σεισµού ενώ τα τρίγωνα τις θέσεις των 
επιταχυνσιογράφων όπου καταγράφηκε η σεισµική κίνηση. 

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ Μ 6.8 
ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

Στο νησί της Ζακύνθου υπάρχουν εγκατεστηµένοι από το ΙΤΣΑΚ δύο (2) 
επιταχυνσιογράφοι ο ένας στην πόλη της Ζακύνθου (ΖΑΚ2) και ο δεύτερος στο Κερί (KRΙ1) 
στη νότια Ζάκυνθο σε αποστάσεις 30 km και 25 km αντίστοιχα από την πηγή.  

 
4.1 Γεωλογικά, γεωτεχνικά και γεωφυσικά δεδοµένα των σταθµών ZAK2 και 

KRΙ1 

Σύµφωνα µε τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (φύλλο Νήσος Ζάκυνθος, Κλ. 1:50.000 – 
Σχήµα 6) στη θέση ZAK2 συναντώνται σύγχρονες αλλουβιακές προσχώσεις, ήτοι αµµώδεις 
άργιλοι και αργιλοιλείς χαµηλής κυρίως πλαστικότητας µέσης συνεκτικότητας και εναλλαγές 
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αµµωδών στρώσεων χαλαρής και µέσης πυκνότητας ενώ στην θέση KRΙ1 ο βασικός τύπος 
γεωλογικής δοµής είναι µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι.  

Από γεωφυσικές δοκιµές εντός γεωτρήσεων (Cross-Hole, CH, και Downhole, DH) που 
υλοποιήθηκαν σε παρακείµενη οδό του ΟΤΕ Ζακύνθου (θέση ZAK2) στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράµµατος (ΟΑΣΠ 2004) προέκυψε η κατανοµή της ταχύτητας Vs των διατµητικών 
κυµάτων µε το βάθος που δίνεται στο Σχήµα 7. Για την εκτίµηση της ταχύτητας Vs στη θέση 
ΚER1, λήφθηκαν υπόψη πρόσφατες έρευνες που συσχετίζουν την ταχύτητα Vs µε την 
γεωλογία και την κλίση του εδαφικού ανάγλυφου (Stewart et al. 2014).     

 

 

Σχήµα 6: Απόσπασµα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (φύλλο Νήσος Ζάκυνθος, Κλ. 1:50.000)  
 

 
Σχήµα 7: Μεταβολή µε το βάθος των ταχυτήτων των P και S κυµάτων από µετρήσεις πεδίου DH και 

CH  (ερ. Πρόγραµµα  - ΟΑΣΠ 2004)   
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Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, στον Πίνακα ΙΙ δίνονται οι σηµαντικότερες 
παράµετροι που αφορούν τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας και την εκτίµηση της εδαφικής 
κατηγοριοποίησης στις θέσεις KRΙ1 και ZAK2 κατά ΕΑΚ (Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό) 
και EC8 µε βάση τις οποίες ακολουθεί σύγκριση των ελαστικών φασµάτων σχεδιασµού µε τα 
αντίστοιχα των καταγραφών.  
 

Πίνακας II: Παράµετροι που αφορούν τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας και την εκτίµηση της 
εδαφικής κατηγοριοποίησης στις θέσεις KRΙ1 και ZAK2 κατά ΕΑΚ και EC8 

ΣΤΑΘ
ΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔ/ΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΕC8 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΑΚ 

ΖΑΚ2 

ΟΤΕ Ζακύνθου 
(37.7879°Β, 20.9000°Α) 

(Απόσταση από την πηγή: 
30.2 km) 

ΙΙΙ 
Α=αg,R = 0.36g 

C 
(Vs30,m =  

200-250 m/s) 
Γ 

KRΙ1 

Kερί (νότια Ζάκυνθος) 
(37.6622°Β, 20.8172°Α) 

(Απόσταση από την πηγή: 
25.0 km) 

ΙΙΙ 
Α=αg,R = 0.36g 

B 
(Vs30,p =  

500-550 m/s) 
Β 

Vs30,m : βασίσθηκε σε επί τόπου µετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης των S κυµάτων (Vs)  
Vs30,p : βασίσθηκε σε συσχετίσεις της Vs  µε τη γεωλογία και την κλίση του εδαφικού αναγλύφου  (Stewart et al. 2014).     

 
4.2 Παρουσίαση των καταγραφών στους σταθµούς ΖΑΚ2 και KER1 

Η ανάλυση των επιταχυνσιογραµµάτων έγινε µε βάση το λογισµικά SCREAM & ART3 
της εταιρείας Guralp & VIEWwave (Kashima, 2016). Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των 
επιταχυνσιογραµµάτων από το σεισµό της 26ης Οκτωβρίου στις θέσεις ZAK2 και KRΙ1 στο 
νησί της Ζακύνθου δίνονται στον Πίνακα ΙΙΙ οι µέγιστες τιµές εδαφικής επιτάχυνσης, 
ταχύτητας και µετακίνησης, στα σχήµατα 8 και 9 οι χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας 
και µετακίνησης και τα αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης για ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης 
ζ=5% στις θέσεις ZAK2 και KRI1. Η ένταση Αrias και η χρονική διάρκεια της ισχυρής 
σεισµικής κίνησης δίνονται στο Σχήµα 10, ενώ τα φάσµατα πλάτους Fourier και η γωνιακή 
συχνότητα fc στο Σχήµα 11. Τέλος, στο σχήµα 12 δίνεται η σωµατιδιακή κίνηση (particle 
motion) για τις δύο καταγραφές.  

Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις στα αποτελέσµατα της ανάλυσης των καταγραφών 
συνοψίζονται ως εξής: 

• Στο Κερί παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA~0.36g, 
αντίστοιχη µε την τιµή που προβλέπεται από τον ΕΑΚ (αλλά και από το εθνικό 
προσάρτηµα του EC8) για τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ, ενώ στη Ζάκυνθο η 
µέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA~0.17g ήταν σηµαντικά µειωµένη (σχεδόν η µισή).  

• Στο Κερί παρατηρήθηκε φασµατική επιτάχυνση ~0.6g και στη Ζάκυνθο ~0.8g, σε 
ιδιοπερίοδο Τ~0.4sec. 

• Η µέγιστη εδαφική ταχύτητα, PGV, και στις 2 θέσεις ήταν της τάξης των 17cm/sec παρά 
τη διαφορά στις τιµές της PGA µεταξύ των 2 θέσεων. 

• Η σηµαντική διάρκεια της ισχυρής σεισµικής κίνησης κυµάνθηκε µεταξύ 15sec στο Κερί και 
σχεδόν διπλάσια, 30 sec, στη Ζάκυνθο.  

• H γωνιακή συχνότητα (fc) του σεισµού είναι της τάξης 0.1Hz και θεωρείται αναµενόµενη 
για σεισµό τέτοιου µεγέθους 

• H  σωµατιδιακή κίνηση µετάθεσης αναδεικνύει ως κύρια διεύθυνση τη διεύθυνση Βορρά-
Νότο µε µία µέση µέγιστη (peak to peak) µετακίνηση ~17cm. 
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Πίνακας ΙΙΙ. Μέγιστες τιµές εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και µετακίνησης των 3 συνιστώσων 
της εδαφικής κίνησης που καταγράφηκε για το σεισµό της 26ης Οκτωβρίου 2018 

     ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Μέγιστη τιµή 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

cm/sec2 

Μέγιστη τιµή 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

cm/sec 

Μέγιστη τιµή 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

cm 
     

ΖΑΚ2 
NS-comp 154 14.4 8.4 
EW-comp 165 16.4 5.5 
Z-comp 71 9.8 7.7 

     

KRΙ1 
NS-comp 111 13.2 10.6 
EW-comp 356 17.2 4.4 
Z-comp 159 7.3 6.8 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
Σχήµα 8. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας και µετακίνησης των 3 συνιστώσων της εδαφικής 

κίνησης και αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης που προέκυψαν από την ανάλυση της 
καταγραφής στην πόλη της Ζακύνθου (ΖΑΚ2). 
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Σχήµα 9. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας και µετακίνησης των 3 συνιστώσων της εδαφικής 

κίνησης και αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης που προέκυψαν από την ανάλυση της 
καταγραφής στο Κερί Ζακύνθου (KRΙ1). 
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Σχήµα 10. Ένταση Arias και διάρκεια της ισχυρής σεισµικής κίνησης για τις 3 συνιστώσες της 
καταγραφής στη θέση ZAK2 (αριστερά) και KRI1 (δεξιά) 

 

  

Σχήµα 11. Φάσµατα πλάτους Fourier και γωνιακή συχνότητα fc για τις 3 συνιστώσες της καταγραφής 
στη θέση ZAK2 (αριστερά) και KRI1 (δεξιά) 

 

  

Σχήµα 12. Σωµατιδιακή κίνηση µετάθεσης στη θέση ZAK2 (αριστερά) και KRI1 (δεξιά) 

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	
Recording	at	ZAK2	(ITSAK	strong	moIon	staIon	at	Zakynthos)	

~30sec	

EW_comp	

NS_comp	

Z_comp	

~15sec	

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	
Recording	at	KRI1	(ITSAK	strong	moIon	staIon	at	Keri,	Zakynthos)	

EW_comp	

NS_comp	

Z_comp	

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	
Recording	at	ZAK2	(ITSAK	strong	moIon	staIon	at	Zakynthos)	

fc~0.1Hz	

EW_comp	
NS_comp	
Z_comp	

fc~0.1Hz	

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	
Recording	at	KRI1	(ITSAK	strong	moHon	staHon	at	Keri,	Zakynthos)	

EW_comp	
NS_comp	
Z_comp	

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	
Recording	at	ZAK2	(ITSAK	strong	moIon	staIon	at	Zakynthos)	

~15	cm	
North-South	

Displacement	parIcle	moIon		

Earthquake	of	25/10/2018	22:54GMT	(M6.8)	

Recording	at	KRI1	(ITSAK	strong	moHon	staHon	at	Keri,	Zakynthos)	

Displacement	parHcle	moHon		

~17	cm	

North-South	



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ	&	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	&	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	(Ο.Α.Σ.Π.)		

Μονάδα	Έρευνας	Ι.Τ.Σ.Α.Κ.	
Οδός	Δασυλίου,	ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
Τηλ.	2310476081-4,		Fax	2310476085	

Ταχ.	Διεύθυνση:	Ταχ.	Θυρίδα	22453	Φοίνικας,	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	55102	  

 

 - 11 - 

4.3 Σύγκριση ελαστικών φασµάτων σχεδιασµού µε τα αντίστοιχα των 
καταγραφών 

Στην συνέχεια συγκρίνονται τα απόλυτα (Σχήµα 13, 15) και κανονικοποιηµένα (Σχήµα 
14 και 15) φάσµατα ελαστικής απόκρισης από τις καταγραφές επιτάχυνσης (διαθέσιµες από 
http://www.itsak.gr/news/news/155) του σεισµού Μ 6.8 της 26/10/2018 (01:54) στις δυο 
θέσεις (KRΙ1 και ZAK2) µε τα ελαστικά φάσµατα σχεδιασµού των κανονισµών ΕΑΚ και EC8 
για ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (Α=ag=0.36g) στην οποία ανήκει το νησί της 
Ζακύνθου και εδαφική κατηγορία σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ.  Στο σχήµα 13 έχουν επίσης 
σηµειωθεί και οι (ανεξάρτητοι της περίοδου του κτιρίου) σεισµικοί συντελεστές που 
προέβλεπαν ο Ελληνικοί Αντισεισµικοί Κανονισµοί του 1959 και του 1985 για την Ζάκυνθο. 
Ανάλογα µε τη σεισµική επικινδυνότητα (µικρή, µέτρια, µεγάλη) του εδάφους, οι συντελεστές 
αυτοί ήταν αντίστοιχα ε=0.08, 0.12 και 0.16, και αναφέρονταν σε αντίστοιχα µειούµενη 
εδαφική στιφρότητα. Στο σχήµα 13 οι συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται µε τις 
τροποποιηµένες τους τιµές ε’=0.137, 0.206 και 0.275, µε τις οποίες λαµβάνεται υπόψη ένας 
συντελεστής ασφαλείας 1.75, η κατά 20% αύξηση των επιτρεποµένων τάσεων για σεισµικές 
δράσεις και ένας συντελεστής 0.85 για να ληφθεί υπόψη η επιρροή του πολυβάθµιου των 
κατασκευών (Anagnostopoulos et al., 1987).  

 

  

Σχήµα 13: Σύγκριση απόλυτων φασµάτων ελαστικής απόκρισης µεταξύ καταγραφών οριζόντιας 
επιτάχυνσης (συνιστώσα EW και NS) και κανονισµών: Θέση σταθµού ZAK2 (αριστερά) και 
KRI1 (δεξιά)  

  

Σχήµα 14: Σύγκριση κανονικοποιηµένων φασµάτων ελαστικής απόκρισης µεταξύ καταγραφών 
οριζόντιας επιτάχυνσης (συνιστώσα EW και NS) και κανονισµών: Θέση σταθµού ZAK2 
(αριστερά) και ΚRI1 (δεξιά).   
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Σχήµα 15: Σύγκριση απόλυτων (αριστερά) και κανονικοποιηµένων (δεξιά) φασµάτων ελαστικής 
απόκρισης µεταξύ καταγραφών κατακόρυφης επιτάχυνσης (συνιστώσα UD) και για τις 2 
θέσεις ZAK2 & KRI1 και κανονισµών. 

 
Από τις παραπάνω συγκρίσεις δύναται να γίνει µία a priori εκτίµηση της συµπεριφοράς 

των κατασκευών Ο/Σ. Σε συνήθεις κατασκευές Ο/Σ που σχεδιάσθηκαν µε βάση τον ΕΑΚ και 
τον EC8 δεν αναµένεται εµφάνιση βλαβών δεδοµένου ότι οι φασµατικές τιµές των σεισµικών 
δράσεων σχεδιασµού είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις καταγεγραµµένες (Σχήµα 13). Σε 
συνήθεις κατασκευές Ο/Σ στην πόλη της Ζακύνθου µε ιδιοπερίοδο 0.2sec<Τ<1.0sec που 
σχεδιάσθηκαν µε βάση τους κανονισµούς µετά το 1959, αναµένεται εµφάνιση βλαβών στον 
φέροντα οργανισµό σε έκταση και βαθµό που εξαρτάται από την ιδιοπερίοδο της κατασκευής 
(Σχήµα 13). Αυτό πρακτικά σηµαίνει (κάνοντας προσεγγιστική αντιστοίχηση των 
ιδιοπεριόδων κάθε κτιρίου βάσει του αριθµού των ορόφων του) ότι οι κατασκευές που 
αναµένεται να εµφανίσουν κάποιου είδους µικρής ή µεγάλης βλάβης, αποτελούνται από 2-3 ή 
και περισσότερους ορόφους.  

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των κανονικοποιηµένων φασµάτων σχεδιασµού για την 
οριζόντια συνιστώσα (Σχήµα 14) τα οποία εκφράζουν τη διαφοροποίηση των φασµατικών 
τιµών που οφείλονται στην απόκριση του εδάφους µε τα αντίστοιχα των καταγραφών, 
συµπεραίνεται ότι για τη θέση ΖΑΚ2 τόσο τα φάσµατα του ΕΑΚ-Γ όσο και του ΕC8-C 
καλύπτουν ως ένα βαθµό τις κανονικοποιηµένες φασµατικές τιµές των καταγραφών (Σχήµα 
14). To ίδιο παρατηρείται και για τη θέση KRI1 συγκρινόµενη µε τα φάσµατα του ΕΑΚ-B όσο 
και του ΕC8-B, µε εξαίρεση τις τιµές σε ιδιοπεριόδους περί τα 0.8sec όπου για τη συνιστώσα 
Βορράς-Νότος (KRI1-NS) υπερβαίνουν σηµαντικά τις κανονιστικές τιµές (Σχήµα 14). 

Οι απόλυτες φασµατικές τιµές της κατακόρυφης συνιστώσας υπερκαλύπτονται από τις 
κανονιστικές δράσεις τόσο του EC8 όσο και του EAK και στις δύο θέσεις (Σχήµα 15). Ωστόσο, 
το κανονικοποιηµένο φάσµα της κατακόρυφης συνιστώσας στη θέση ZAK2 δεν καλύπτεται 
ούτε από τον EC8 ούτε τον EAK αλλά από την περιβάλλουσα των δύο φασµάτων σχεδιασµού 
(για περιόδους Τ<0.2sec από τον EC8 και για περιόδους Τ>0.2sec από τον ΕΑΚ) (Σχήµα 15).

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

KRI1_UD_record

ZAK2_UD_record

EAK2000	(Soil	type	B)

EAK2000	(Soil	type	Γ)

EC8	(All	soils)

period T	(sec)

Sa
	(g

)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

KRI1_UD_record

ZAK2_UD_record

EAK2000(Soil	type	B)

ΕΑΚ2000	(Soil	type	Γ)

EC8	(all	soils)

period T	(sec)

Sa
	/
PG

A



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ	&	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	&	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	(Ο.Α.Σ.Π.)		

Μονάδα	Έρευνας	Ι.Τ.Σ.Α.Κ.	
Οδός	Δασυλίου,	ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
Τηλ.	2310476081-4,		Fax	2310476085	

Ταχ.	Διεύθυνση:	Ταχ.	Θυρίδα	22453	Φοίνικας,	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	55102	  

 

 - 13 - 

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

5.1 Βλάβες – Αστοχίες σε Λιµενικές Εγκαταστάσεις και Κρηπιδότοιχους 

Aστοχίες/βλάβες µε τη µορφή διαµήκων ρηγµατώσεων στις προβλήτες, µετάθεση και 
στροφή των κρηπιδότοιχων µε ταυτόχρονη καθίζηση του υλικού επίχωσης καταγράφηκαν 
στο λιµάνι της πόλης της Ζακύνθου (Εικόνες 1 & 2)  και στο λιµάνι του Αγ. Σώστη µετά το 
σεισµό της 26ης Οκτωβρίου 2018 Μ 6.8, ωστόσο και τα δύο λιµάνια παρέµειναν λειτουργικά.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περιοχή των Ιονίων Νήσων µε τη µεγαλύτερη σεισµική 
επικινδυνότητα σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (αλλά και το Ελληνικό 
προσάρτηµα του EC8) έχουν παρατηρηθεί παρόµοιου τύπου βλάβες/αστοχίες στο λιµάνι του 
Ληξουρίου (Εικόνα 3α) και του Αργοστολίου (Εικόνα 3β) µετά τους σεισµούς της 26ης 
Ιανουαρίου (Μ 6.1) και της 3ης Φεβρουαρίου (Μ 6.0) 2014, σε διάφορες θέσεις (δίαυλο 
εισόδου, λιµάνι, Μαρίνα, Λυγιά, Βασιλική) στο νησί της Λευκάδας (Εικόνες 4 & 5) µετά το 
σεισµό της 14ης Αυγούστου 2003 (Μ 6.3). Αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στο λιµάνι της 
Κω (Εικόνα 6) µετά τον ισχυρό σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017 (Μ 6.7).  

  

 

 

Εικόνα 1. Aστοχίες/βλάβες µε την µορφή διαµήκων ρηγµατώσεων στις προβλήτες µε ταυτόχρονη 
καθίζηση του υλικού επίχωσης στο λιµάνι της πόλης της Ζακύνθου 

 

  
Εικόνα 2. Μετάθεση και στροφή των κρηπιδότοιχων (µπλόκια) στο λιµάνι της πόλης της Ζακύνθου 
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α) Ληξούρι 

 

β) Αργοστόλι 

 
 

Εικόνα 3. Βλάβες/αστοχίες στο λιµάνι α) του Ληξουρίου και β) του Αργοστολίου µετά τους σεισµούς 
της 26ης Ιανουαρίου (αριστερά) και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (δεξιά) 

 

α) Λευκάδα - Δίαυλος εισόδου 

 

 

 
β) Λευκάδα – Οδός Γκολέµη 

 

γ) Λευκάδα – Μαρίνα 

 
 

Εικόνα 4. Βλάβες/αστοχίες σε λιµενικές εγκαταστάσεις και κρηπιδότοιχους σε διάφορες θέσεις 
(διαύλο εισόδου, λιµάνι, Μαρίνα) στη Λευκάδα µετά το σεισµό της 14ης Αυγούστου 2003. 

 

10 cm 
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α) Βασιλική – Λιµάνι 

 

β) Βασιλική 

 
γ) Λυγιά 

 

 

 

Εικόνα 5. Βλάβες/αστοχίες σε λιµενικές 
εγκαταστάσεις και κρηπιδότοιχους σε διάφο-ρες 
θέσεις (Λυγιά, Βασιλική) στη Λευκάδα µετά το 
σεισµό της 14ης Αυγούστου 2003. 

 
α) Κως – Μαρίνα 

 

β) Κως – Επιβατική, Εµπορική Αποβάθρα 

 

Εικόνα 6. Βλάβες/αστοχίες σε λιµενικές εγκαταστάσεις και κρηπιδότοιχους στην Κω µετά το σεισµό 
της 21ης Ιουλίου 2017 

 

Η γενική εικόνα της απόκρισης αυτού του είδους των κατασκευών σε ισχυρές 
σεισµικές διεγέρσεις συνάδει µε τον µηχανισµό αστοχίας κρηπιδότοιχων βαρύτητας (gravity 
quay walls) όπως σχηµατικά αποδίδεται στην Εικόνα 7. Εκτός φυσικά από το πλάτος της 
σεισµικής διέγερσης, σηµαντικό ρόλο στην απόκριση των κρηπιδότοιχων βαρύτητας έχουν:  

α) το µέγεθος και οι διαστάσεις του κρηπιδότοιχου,  

Λ4 

15 cm 
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β) το υλικό έδρασης της βάσης του, λαµβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις που επιφέρει ο 
θαλάσσιος κυµατισµός λόγω υδραυλικών υποσκαφών, στην αποµείωση της φέρουσας 
ικανότητάς του   

γ) το είδος και οι ιδιότητες του εδαφικού υλικού επίχωσης όπισθεν του κρηπιδότοιχου το 
οποίο σε αρκετές από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις παρουσίασε σηµάδια 
ρευστοποίησης. 

 
Εικόνα 7. Μηχανισµός αστοχίας κρηπιδότοιχων βαρύτητας (gravity quay walls) 

 

 

5.2 Κατολισθητικά φαινόµενα και αστοχίες λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης 

Σε επίπεδο γεωτεχνικών αστοχιών, αναφέρονται κατολισθήσεις βράχων στις περιοχές 
Κρυονερίου και Παναγούλα Ζακύνθου καθώς και στην παραλία “Μυζήθρες” που βρίσκεται 
κάτω από τον Φάρο του Κεριού, όπου µεγάλοι όγκοι βράχων έχουν αποκολληθεί (Εικόνα 8). 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρόµοιας µορφής φαινόµενο κατολίσθησης αµµωδών µαργαϊκών 
σχηµατισµών και ασβεστολιθικών τεµαχών καταγράφηκαν στις παραλίες Ξι (Εικόνα 9α) και 
Μύρτος (Εικόνα 9β), αντίστοιχα, µετά τους σεισµούς της Κεφαλλονιάς (26/01/2014 και 
03/02/2014).  

Αναφέρθηκαν επίσης αστοχίες τοίχων αντιστήριξης από λιθοδοµή (ξερολιθιές) (Εικόνα 
10), µορφή αστοχίας η οποία αποτυπώθηκε έντονα και σε προηγούµενους πρόσφατους 
σεισµούς στα Ιόνια (Κεφαλονιά 2014, Λευκάδα 2015) (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 8. Κατολισθητικά φαινόµενα στην παραλία “Μυζήθρες” (Φάρος Κεριού) 

(https://www.imerazante.gr/2018/10/28/185051) 
 
 
 

  

 
Εικόνα 9 (α) Κατολισθητικά φαινόµενα αµµωδών µαργαϊκών σχηµατισµών στην παραλία Ξι και (β) 

Αποκόλληση ασβεστολιθικών τεµαχών στην παραλία Μύρτος, µετά τους σεισµούς της 
Κεφαλονιάς (26/01/2104 και 03/02/2014) 
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Εικόνα 10: Αστοχία τοίχου αντιστήριξης µετά τον σεισµό της Ζακύνθου (Πηγή: https://www.cnn.gr) 
 
 
 

 

 

 
Εικόνα 11: Ενδεικτικές αστοχίες λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης που καταγράφηκαν µετά τους 

σεισµούς Λευκάδας (2015) (αριστερά) και Κεφαλονιάς (2014) (δεξιά)  
 

5.3 Βλάβες στο δοµηµένο περιβαλλον µετά τον σεισµό της 26/10/18 στη 
Ζάκυνθο 

Μετά τον ισχυρό σεισµό της 26/10/2018, η αρχική εικόνα των ζηµιών στο νησί  ήταν 
οι µετακινήσεις στα κρηπιδώµατα στο Λιµάνι και ορισµένες αποκολλήσεις σοβάδων σε 
εκκλησίες και παραδοσιακά σπίτια.  Όµως µετά τους διαδοχικούς µετασεισµούς, η εικόνα στο 
νησί µεταβλήθηκε και άρχισαν να εµφανίζονται ορισµένες βλάβες στον οργανισµό πλήρωσης 
των κτιρίων.  
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Ο έλεγχος των κατασκευών στο νησί άρχισε την ίδια ηµέρα από κλιµάκια  της 
Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου (ΔΑΕΦΚ). Ο αριθµός των κτισµάτων που 
έχουν υποστεί βλάβες είναι αρκετός και σύµφωνα µε πληροφορίες τα πιο σοβαρά 
προβλήµατα έχουν εντοπιστεί σε κτίρια στις περιοχές Καλαµάκι, Λαγανάς, Λιθακιά, Κερί, 
Μαχαιράδο, Λαγοπόδο. Από τα 250 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 120 βρέθηκαν µη κατοικήσιµα 
µε βάση τη κατηγοριοποίηση που έχει καθιερωθεί από τη ΔΑΕΦΚ, δηλαδή χαρακτηρίστηκαν 
ως «κίτρινα» ή «κόκκινα» βάσει της διεθνώς ισχύουσας κατάταξης τρωτότητας.  

Από τους ελέγχους σε σχολικές αίθουσες διαπιστώθηκε η καταλληλότητα χρήσης 
όλων των κτιρίων πλην δυο στατικώς ανεξάρτητων αιθουσών σε ισάριθµα σχολεία, στις 
οποίες θα πρέπει να γίνουν επισκευές, χωρίς να είναι απαραίτητη η διακοπή λειτουργίας των 
σχολείων. Πρόκειται για το Δηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα και το Νηπιαγωγείο 
Αµπελοκήπων.  

Οι παραδοσιακές κατασκευές κτισµένες χωρίς αντισεισµικές διατάξεις, βασισµένες στις 
κανονιστικές που εκδόθηκαν µετά τους σεισµούς του 1953 και είχαν τοπική ισχύ 
παρουσίασαν µερικές σοβαρές βλάβες  κυρίως σε δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία. Το 
καστροµονάστηρο των Στροφάδων (Εικόνα 14) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 
πολιτιστικής του αξίας.  

 

 
Εικόνα 12. Παραδοσιακό κτίσµα στη χώρα της Ζακύνθου. 
 

  
Εικόνα 13 Βλάβες στη χώρα της Ζακύνθου 
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Εικόνα 14. Οι βλάβες στο Καστροµονάστηρο των Στροφάδων 
 

 

 

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σεισµός µεγέθους Μ 6.8 ο οποίος έγινε την 26η Οκτωβρίου 2018 στη θαλάσσια 
περιοχή ΝΝΔ της Ζακύνθου προκλήθηκε από ένα ανάστροφο ρήγµα ΒΔ-ΝΑ (Παπαζάχος και 
Παπαζάχου 2003). Το ρήγµα αυτό σχετίζεται µε επανειληµµένους καταστροφικούς σεισµούς 
στη Ζάκυνθο και τις γύρω περιοχές.  

Η καταγεγραµµένη µέγιστη οριζόντια επιτάχυνση από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων 
της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ ήταν στο Κερί περίπου 0.36g, αντίστοιχη µε την τιµή 
που προβλέπεται από τον ΕΑΚ αλλά και από τον EC8 (Εθνικό Προσάρτηµα) για τη ζώνη 
σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ που ανήκει το νησί, ενώ στην πόλη της Ζακύνθου 0.17g. Η 
µέγιστη οριζόντια εδαφική ταχύτητα, (PGV) και στις 2 θέσεις ήταν της τάξης των 17cm/sec 
παρά τη διαφορά στις τιµές της PGA µεταξύ των 2 θέσεων. Η διάρκεια της ισχυρής σεισµικής 
κίνησης κυµάνθηκε µεταξύ 15sec στο Κερί και σχεδόν διπλάσια, 30 sec, στη Ζάκυνθο. Οι 
διαφορές που παρατηρήθηκαν στις παραπάνω παραµέτρους σχετίζονται τόσο µε τη 
διαφοροποίηση της απόστασης των 2 θέσεων από την πηγή αλλά κυρίως µε τη 
διαφοροποίηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στις 2 θέσεις. Η γωνιακή συχνότητα (fc) 
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του σεισµού που προέκυψε από την ανάλυση των φασµάτων πλάτους Fourier ορίζεται περί 
τα 0.1Hz και θεωρείται αναµενόµενη για σεισµό τέτοιου µεγέθους. Τέλος, η σωµατιδιακή 
κίνηση αναδεικνύει ως κύρια διεύθυνση τη διεύθυνση Βορρά-Νότο µε µία µέση µέγιστη (peak 
to peak) µετακίνηση ~17cm. 

Από τη σύγκριση των κανονιστικών διατάξεων σχεδιασµού που εφαρµόσθηκαν 
διαχρονικά (1959 – σήµερα) στο νησί της Ζακύνθου, εκτιµάται a priori ότι βλάβες στον 
φέρονται οργανισµό (ανεξαρτήτου βαθµού και έκτασης) αναµένεται να παρουσιασθούν σε 
συνήθεις κατασκευές Ο/Σ µε αριθµό ορόφων 2-3 ή περισσότερους που κατασκευάσθηκαν µε 
τους κανονισµούς του 1959 και του 1985. Ωστόσο, οι βλάβες που παρατηρήθηκαν αφορούν 
κυρίως βλάβες σε τοιχοπληρώσεις και δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία, γεγονός που µπορεί να 
αποδοθεί στην υπεραντοχή που προσδίδουν οι τοιχοπληρώσεις (οι οποίες δεν 
προσµετρούνται στο σχεδιασµό της κατασκευής) και σε τοπικές κατασκευαστικές πρακτικές 
που έχουν αναπτυχθεί λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας της περιοχής. Οι 
παραδοσιακές κατασκευές κτισµένες χωρίς αντισεισµικές διατάξεις, βασισµένες στις οδηγίες 
που εκδόθηκαν µετά τους σεισµούς του 1953 και είχαν τοπική ισχύ παρουσίασαν µερικές 
σοβαρές βλάβες  κυρίως σε δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία.  

Aστοχίες/βλάβες µε τη µορφή διαµήκων ρηγµατώσεων στις προβλήτες, µετάθεση και 
στροφή των κρηπιδότοιχων µε ταυτόχρονη καθίζηση του υλικού επίχωσης καταγράφηκαν 
µετά το σεισµό στο λιµάνι της πόλης της Ζακύνθου και στο λιµάνι του Αγ. Σώστη, ωστόσο 
και τα δύο λιµάνια παρέµειναν λειτουργικά. Η γενική εικόνα της απόκρισης αυτού του είδους 
των κατασκευών σε ισχυρές σεισµικές διεγέρσεις, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις στο 
Λήξουρι, Αργοστόλι, Λευκάδα και Κω, συνάδει µε τον µηχανισµό αστοχίας κρηπιδότοιχων 
βαρύτητας (gravity quay walls).  Η έκταση και το µέγεθος των βλαβών κρηπιδότοιχων 
βαρύτητας σχετίζονται τόσο µε το πλάτος της σεισµικής διέγερσεις όσο και µε το µέγεθος και 
τις διαστάσεις του κρηπιδότοιχου, η φέρουσα ικανότητα του υλικού έδρασης της βάσης του, 
καθώς και το είδος και οι ιδιότητες του εδαφικού υλικού επίχωσης όπισθεν του 
κρηπιδότοιχου. 

Σε ό,τι αφορά την αστοχία φυσικών και τεχνητών πρανών καθώς και λιθόκτιστων 
τοίχων αντιστήριξης, τα περιστατικά που παρατηρήθηκαν δεν µπορούν να θεωρηθούν 
µοναδικά. Τουναντίον, παρατηρούνται σχεδόν µετά από κάθε σεισµό, ακόµα και για σεισµούς 
µε µικρότερη εδαφική επιτάχυνση. Εκτιµάται ότι οι παραπάνω αστοχίες (τοπικού κυρίως 
χαρακτήρα) οφείλονται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο επιφανειακός µανδύας 
αποσάθρωσης των πετρωµάτων (ασβεστολιθικής κυρίως σύστασης) βρίσκεται σε κατάσταση 
οριακής ισορροπίας και µε την παραµικρή διέγερση, παρατηρούνται αποκολλήσεις και 
ολισθήσεις των υλικών του αποσαθρωµένου µανδύα.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το δίκτυο της Μονάδας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ εγκαταστάθηκε και παρακολουθείται σε στενή συνεργασία 
της τ. Διεύθυνσης Τεχνικής Σεισµολογίας και του Εργαστηρίου του ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωνσταντινίδου 
Κυριακή, MSc Πληροφορικός και ο Πολιτικός µηχανικός Στρ. Ζαχαρόπουλος έχουν την ευθύνη για 
την εύρυθµη 24ωρη λειτουργία του δικτύου Η/Υ της Μονάδας ΙΤΣΑΚ και την επαφή µε το δίκτυο 
SYZEFXIS για τη µεταφορά δεδοµένων. Ο τοπογράφος Μηχανικός Δηµήτρης Λιβάνης ενηµέρωσε για 
τις επιπτώσεις τους σεισµού στη Ζάκυνθο. Οι πλειοψηφία των φωτογραφιών από τις επιπτώσεις του 
σεισµού στο νησί της Ζακύνθου προέρχονται από ιστοσελίδες τοπικού, εθνικού και διεθνούς 
ηλεκτρονικού τύπου (www.imerazante.gr, www.cnn.gr, www.newsbomb.gr). Η Εργασία αυτή 
χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από το πρόγραµµα HELPOS – Hellenic System for Lithosphere 
Monitoring” (MIS 5002697) το οποίο εκπονείται στα πλαίσια της Δράσης “Ενίσχυση των Υποδοµών 
Έρευνας και Καινοτοµίας” (NSRF 2014-2020) και συγχρηµατοδότηση από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης). 
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