
10.2 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CE1012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκα λίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών γνώσεων,  

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας ΜΕ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Τεχνική Σεισμολογία (CE0832)  
-- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV185/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τις αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού 
των γεωτεχνικών έργων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

• Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της Εδαφοδυναμικής και της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής. 

• Κριτική κατανόηση των βασικού θεωρητικού πλαισίου για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• Να εφαρμόσουν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση τυπικών προβλημάτων στην πράξη. 

• Να εκτιμούν τις  πρακτικές συνέπειες της σεισμικής κίνησης στο έδαφος καθώς και της σημασίας του 
αντισεισμικού σχεδιασμού συνήθων γεωτεχνικών κατασκευών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 



Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με 
τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω γενικές ικανότητες:  

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση – εξάσκηση των ακολούθων γενικών ικανοτήτων: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

• Εκτέλεση αυτόνομη ή ομαδικής εργασίας 

• Σχεδιασμός έργων 

• Προαγωγή επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:  

• Εισαγωγή: εδαφοδυναμική, στοιχεία τεχνικής σεισμολογίας, στοιχεία τεκτονικής γεωλογίας, ρήγματα.  

• Εδαφοδυναμική: δυναμική απλού ελαστικού ταλαντωτή, ελαστικό φάσμα σχεδιασμού, δυναμική 
ταλαντωτή δύο βαθμών ελευθερίας.  

• Εδαφοδυναμική: διάδοση κυμάτων σε μία διεύθυνση εντός εδαφικού σχηματισμού, εργαστηριακές και επί 
τόπου δοκιμές εδαφοδυναμικής, μέτρο ελαστικότητας και μέτρο διάτμησης.  

• Εδαφοδυναμική: διάδοση κυμάτων σε δύο διευθύνσεις, επιρροή τοπογραφίας.  

• Εδαφοδυναμική: ανακυκλική φόρτιση εδαφικού υλικού, επίδραση κύκλων φόρτισης στο μέτρο διάτμησης, 
απώλεια αντοχής λόγω ρευστοποίησης.  

• Ρευστοποίηση και δυναμική συνίζηση: εκτίμηση, έλεγχος και υπολογισμός ρευστοποίησης, μέθοδοι 
αντιμετώπισης ρευστοποίησης, αστοχία λόγω υδατικής ροής.  

• Σεισμικές δράσεις σε γεωτεχνικές κατασκευές: μεγέθυνση σεισμικών δράσεων σε αναχώματα, 
ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών, μέθοδος Mononobe – Okabe σε τοίχους βαρύτητας  

• Μέθοδος Newmark: σεισμική ευστάθεια πρανών.  

• Ταλαντώσεις θεμελίων: σύνθετη δυναμική ακαμψία, επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις.  

• Γεωτεχνικός σχεδιασμός κατά Ευρωκώδικα και ΕΑΚ: βασικές αρχές, οριακές καταστάσεις, τύποι δράσεων, 
μέθοδοι σχεδιασμού.  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο,  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο & με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39  

Μελέτη βιβλιογραφίας 45  

Επίλυση ασκήσεων 36  



μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 

Εκπόνηση μελέτης (project) κ 
Συγγραφή εργασίας 

30 

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση 2,5-ωρης διάρκειας 

Επίλυση Προβλημάτων, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Γραπτή Εργασία / Θέμα 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές πριν 
την εξέταση, η επιμέρους βαθμολογία των θεμάτων αναγράφεται 
σε αυτά και η τελική βαθμολογία είναι προσβάσιμη μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Επιπλέον, οι φοιτητές 
μπορούν να δουν το γραπτό τους και την επιμέρους βαθμολογία 
στα θέματα, να τους δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με αυτές και, 
τέλος, να επισημανθούν τα όποια λάθη τους. 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική εκτός και αν οι φοιτητές 
προέρχονται από το πρόγραμμα Erasmus, οπότε η εξέταση 
γίνεται στα αγγλικά. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία: 

1. Γκαζέτας Γ. Εδαφοδυναμική και σεισμική μηχανική - Ιστορικά Περιστατικά, Εκδόσεις Συμεών, ISBN 978-960-
411-657-7 

2. Πιττιλάκης Κ. Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 978-960-456-226-8 
3. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία: 
4. Kramer S. Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, ISBN 0-13-374943-6 
5. Towhata I. Geotechnical Earthquake Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Springer, ISBN 978-

3-540-35783-4.  
6. Kokusho T. Innovative Earthquake Soil Dynamics, CRC Press, ISBN 9781138029026 
7. Verruijt A. An Introduction to Soil Dynamics, Springer, ISBN 978-90-481-3441-0. 
8. Das B. & Luo Z. Principles of Soil Dynamics, CL Engineering, ISBN 9781305389434 
9. Idriss I. & Boulanger R. Soil Liquefaction During Earthquakes, EERI, ISBN 978-1932884364 
10. Chopra Α. Dynamics of Structures Prentice Hall, ISBN 0-13-855214-2 

 


