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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
“ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ” 
 
Σ’ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ (ΚΑΒΑΦΗΣ) 

 
 
Δευτέρα 8/12/2014 
Αναχώρηση: 07:00 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτίρια Πολιτικών Μηχανικών) 
Διαδροµή: Αθήνα – Κόρινθος – Ρίο – Αντίρριο – Ναύπακτος. 
Διανυκτέρευση: Ναύπακτος.  Ξενοδοχείο LEPADO τηλ. 634023931   
 
Κύρια Αντικείµενα 
1. Σήραγγες Κακιάς Σκάλας οδικές και σιδηροδροµικές. Σήραγγες σε 
ασβεστολίθους σε ρηγµατωµένο περιβάλλον - ενεργό ρήγµα Κακιάς Σκάλας. 
 

2. Σήραγγες Αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου-Πατρών, Περιβάλλον µαργών-ψαµµιτών-
κροκαλοπαγών πλειοπλειστοκαινικής ηλικίας και κρητιδικών ασβεστολίθων. 
Σχέση µε ενεργά ρήγµατα Κορινθιακού Κόλπου. Ζώνες κατολισθήσεων. Η 
έµφαση θα δοθεί στην σήραγγα Πλατάνου (µήκος 1600km, ψαµµιτοµαργαϊκοί 
σχηµατισµοί και ειδικός σχεδιασµός δυτικού στοµίου λόγω παρουσίας παλιάς 
κατολίσθησης) 
 

3. Σήραγγες Σιδηροδρόµου υψηλών ταχυτήτων  Η έµφαση θα δοθεί στην µεγάλη 
σήραγγα Παναγοπούλας σε λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους ζώνης Πίνδου (µήκος 
4.5 km) που έγινε για παράκαµψη της µεγάλης οµώνυµης κατολίσθησης (1971). 

 
Ασκήσεις επί τόπου 
• Χαρακτηρισµοί και εκτίµηση γεωτεχνικής ποιότητας ασβεστολίθων και άλλων 
βραχοµαζών. 

• Εκτίµηση συµπεριφοράς βραχοµαζών στις σήραγγες. 
• Εκτίµηση µετακίνησης κατά µήκος του ενεργού ρήγµατος Κακιάς Σκάλας. 
• Πιθανό ενεργό ρήγµα Πλατάνου και εκτίµηση της θέσης που θα µπορεί να τέµνει 
την σήραγγα Πλατάνου. 

Θέµατα συζήτησης κατά τη διαδροµή 
✔	 Σήραγγες δυτικής «Περιφερειακής Υµηττού» 



✔	 Διώρυγα της Κορίνθου 
✔	 Η ενεργός, υπό διαστολή, τάφρος του Κορινθιακού 
✔	 Η κατολίσθηση της Παναγοπούλας του 1971 στην Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών 
✔	 Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 
✔	 Η Κλόκοβα και η Ιόνιος Οδός  
 
Τρίτη 9/12/2014 
Διαδροµή: Ναύπακτος – Γαλαξίδι –Άµφισσα -Λαµία- Λάρισα -Τέµπη- Πλαταµώνας. 
Διανυκτέρευση: Κάστρο Πλαταµώνα, Ξενοδοχείο «ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ», τηλ. 23520 41240 – 30 
 
Κύρια Αντικείµενα 

1 Σήραγγα Γκιώνας υδαταγωγού Μόρνου-Αθηνών (µήκος 14,5km υπερκείµενα, 
1700m). Περιβάλλον ασβεστολίθων και καρστ. Υδρογεωλογικά µοντέλα (η 
επίσκεψη θα γίνει στο εξωτερικό τµήµα του βουνού που διασχίζει η σήραγγα η 
οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια). 

 
2  Σήραγγα Όρθρυος Σιδηροδρόµου υψηλών ταχυτήτων Αθηνών Θεσσαλονίκης 
(ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε), 6.5km µήκους και θέµατα σχεδιασµού και µεθόδων κατασκευής 
σε περιβάλλον οφιολίθων, µεταβλητής ποιότητας. Η σήραγγα έχει εκσκαφθεί και 
σήµερα πραγµατοποιείται η µόνιµη επένδυση.  
 

  3 Σήραγγες Τεµπών αυτοκινητοδρόµου Αθηνών-Θεσσαλονίκης (µήκη 6.1 και 
1.9km).    Περιβάλλον µαρµάρων µε κατά περίπτωση φυλλίτες που συχνά είναι 
ασθενείς. Έχει ολοκληρωθεί 
 

 4. Σήραγγα Πλαταµώνα Αυτοκινητοδρόµου Αθηνών Θεσσαλονίκης. (περί τα 
3km). Περιβάλλον ποικιλίας σχηµατισµών, ασβεστόλιθοι, οφιόλιθοι, ασθενείς 
σχιστόλιθοι, τεκτονικά µίγµατα. Γεωλογικό µοντέλο, Διατοµές υποστήριξης. 
Περιοχή αστοχίας και αποκατάσταση. Σήµερα σε φάση µόνιµης επένδυσης. 

 
Ασκήσεις επί τόπου 
• Προσέγγιση του υδρογεωλογικού µοντέλου της Γκιώνας και εκτίµηση της 
κατάστασης που συνάντησε από πλευράς καρστικότητας και υδάτων η σήραγγα 
Γκιώνας κατά την κατασκευή της. 

• Εκτίµηση διευθύνσεων υπόγειας ροής  και θέσεις πηγών στον Παρνασσό.  
• Εκτίµηση γεωτεχνικής ποιότητας των διαφόρων τύπων οφιολίθων. Ακραίες 
καταστάσεις. 

• Εκτίµηση µετακίνησης σε σεισµό των ενεργών ρηγµάτων του Ευβοικού – 
Μαλιακού κόλπου. 
 

Θέµατα συζήτησης κατά την διαδροµή 
✔	 Ο σεισµός του Αιγίου του 1995 και οι υποθαλάσσιες  κατολισθήσεις στην 
Ερατεινή, λόγω ρευστοποιήσεων  

✔	 Τα κοιτάσµατα βωξίτη Παρνασσού-Γκιώνας 
✔	 Το Δελφικό τοπίο και η Γεωλογία του  
✔	 Ο Παρνασσός οι καρστικοί του ασβεστόλιθοι, Η σηµαντική υδροφορία του και ο 
ρόλος της τεκτονικής δοµής στην αξιοποίηση της.  

✔	 Θερµές πηγές και ενεργός τεκτονική 
✔	 Ζεύξη Μαλιακού µε «βυθισµένη» σήραγγα (λύση που σήµερα εγκαταλείφθηκε) 



✔	 Τα Τέµπη, Η ευστάθεια των βραχωδών πρανών και η µεγάλη δραµατική 
κατάπτωση του Δεκεµβρίου 2009. 

 
 
 
Τετάρτη 10/12/2014 
Διαδροµή: Πλαταµώνας -Θεσσαλονίκη 
Διανυκτέρευση: Θεσσαλονίκη. Ξενοδοχείο ?? 
 
Κύρια αντικείµενα 
Μετρό Θεσσαλονίκης 
 Γεωλογικό µοντέλο. Γεωτεχνικές ιδιότητες.  
 Επιλογή µεθόδων εκσκαφής. Επιλογή µηχανήµατος TBM EPB µε 
εξισορρόπηση πίεσης στο µέτωπο. 

 EPB – Επίσκεψη του µηχανήµατος  
 Οι σταθµοί. Κατασκευή µε περιφραγµατικούς τοίχους. 
 Το προηγµένο σύστηµα on line ενόργανης παρακολούθησης λειτουργίας του 

µηχανήµατος και καθιζήσεων κλπ 
 Επεκτάσεις προς Σταυρούπολη και Καλαµαριά. 
 

Ασκήσεις επί τόπου 
• Άσκηση επιλογής µηχανήµατος κατασκευής Μετρό Θεσσαλονίκης.  
 
Άλλα θέµατα επί της διαδροµής 
✔	 Ο Όλυµπος 
 
Πέµπτη 11/12/2014 
Διαδροµή: Θεσσαλονίκη –Χαλκιδική (Μαντέµ Λάκκο) –Θεσσαλονίκη 
Διανυκτέρευση: Θεσσαλονίκη ?? 
 
Κύρια αντικείµενα 
 
Έργα ανάπτυξης µεταλλείων µικτών θειούχων και χρυσού Χαλκιδικής.  

Κύρια προσπέλαση και µεταφοράς µεταλλείου Ολυµπιαδας προς εργοστάσιο Μαντεµ-Λάκκου 
(9Km, µέχρι βάθους στα -600). Βιοτιτικοί Γνεύσιοι. Από την  θέση του ρήγµατος Βαθύλακκα  
έντονη εισροή υπογείων υδάτων (200m3/h). Αντιµετώπιση. 
 
Ανάπτυξη µεταλλείου χαλκού και χρυσού Σκουρειών. Ελικοειδές Κεκλιµένο Σκουριών (5.5km): 
Για πρόσβαση, αερισµό µεταλλείου και λιθογόµωση. Βιοτιτικοί και χλωριτικοί Σχιστόλιθοι, 
µέτρια έως ισχυρά εξαλλοιωµένοι, έντονα πτυχωµένοι και σχιστοποιηµένοι . 
 
 
Άλλα θέµατα επί της διαδροµής 
✔	 Η λίµνες Βόλβης και Λαγκαδά και ο σεισµός της Θεσσαλονίκης του 1978. 
✔	 Ο µεταλλευτικός πλούτος της Χαλκιδικής. 
 
Παρασκευή 12/12/2014 
Διαδροµή: Θεσσαλονίκη-Λευκόπετρα - Πολύµυλος -Γρεβενά-Πέρασµα Αρκούδας-
Παναγιά-Ανήλιο-Μέτσοβο 
Διανυκτέρευση Μέτσοβο: Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηλ. 26560 41123 & ΑΠΟΛΛΩΝ 
τηλ. 26560 41833. 
 
 



Κύρια αντικείµενα 
1. Σήραγγες Εγνατίας Οδού Α 
Σήραγγες Βέροιας-Λευκόπετρας-Πολύµυλου σε ηµιµεταµορφωµένα και 
µεταµορφωµένα πετρώµατα (σήµερα σε λειτουργία): 
 Σήραγγα Σ3 Λευκόπετρας (σήραγγα σε οριακής ευστάθειας «πρανές» που 
ενισχύθηκε. Σηµερινή ενόργανη παρακολούθηση): φυλλίτης σε χαλαρή δοµή 

 Σήραγγα Σ4 Λευκόπετρας: Χαοτικό υλικό, προσαρµογές χάραξης, ειδικός 
σχεδιασµός σήραγγας. 

 Σήραγγες σε (καλής ποιότητας) γνευσιακά πετρώµατα (Σ5-Σ13) Οι όποιες 
αστοχίες βαρυτικής – δοµητικής µορφής, όχι τασικής (σφήνες, καµινάδες σε 
κατακερµατισµένο υλικό). 

 
2. Σήραγγες Εγνατίας Οδού Β 

 Σήραγγες σε µολασσικούς σχηµατισµούς (έχουν ολοκληρωθεί): Πιθανότητες 
για βαρυτικής µορφής αστάθεια-υπερεκσκαφές 

 Αστάθεια στοµίων στις σήραγγες στις µολάσσες λόγω ασθενούς επιφανειακού 
απόσαθρωµένου µανδύα -  επιλογές κατάλληλων λύσεων: 

 Σηµαντική κατολίσθηση στον αποσαθρωµένο µανδύα της µολάσσας µετά την 
έξοδο σήραγγας Συρτού. Μερική αλλαγή χάραξης. 

 Σήραγγα Παναγιάς(έχει ολοκληρωθεί). Ποικίλη συµπεριφορά οφιολίθων. 
Υπερβολικές παραµορφώσεις σε ορισµένες θέσεις. 

 
Ασκήσεις επί τόπου 
• Άσκηση ευστάθειας πρανούς Σ3 
• Ποσοτικός χαρακτηρισµός βραχόµαζας γνευσιακών σχηµατισµών. Ποσοτικός 
χαρακτηρισµός  ασυνεχειών έναντι ολισθήσεων 

• Ποσοτικός χαρακτηρισµός βραχόµαζας µολασσικών σχηµατισµών 
 
Σάββατο 13/12/2014 
Διαδροµή: Μέτσοβο-Παναγιά- Μέτσοβο 
Ίδια ξενοδοχεία 
 

 Σήραγγες Εγνατίας Οδού Γ 
 Αστοχία σήραγγας Μαλακάσι Γ σε χαλαρό σερπεντινίτη (παλαιά σήραγγα 
που έχει σήµερα επισκευασθεί από την Εγνατία Α.Ε.) 

 Σήραγγα Μαλακάσι Β («Παρθενώνας») σε οφιόλιθους και 
σχιστοκερατόλιθους. (ολοκληρωµένη) 

 Το «Μεγάλο Όρυγµα». Ο κίνδυνος πολύ σηµαντικής κατολίσθησης και η 
αντιµετώπισή µε κατάλληλη επιλογή του τρόπου διέλευσης του δρόµου. 
Συνδυασµός µέτρων µε κύρια συµµετοχή αυτή ενός γιγάντιου αντίβαρου.  

 Ο δεύτερος κλάδος της σήραγγας Μετσόβου. Σήραγγα µε το υψηλότερο 
υπερκείµενο για την Εγνατία Οδό, σε οφιόλιθους και φλύσχη και στη ζώνη 
επώθησης του οφιολιθικού καλύµµατος. Επιτυχής αντιµετώπιση των 
συγκλίσεων µε «ενδίδουσα» υποστήριξη. (ολοκληρωµένη) 

 Σήραγγα Ανηλίου. Η επιλογή της σήραγγας για το πέρασµα του δρόµου ώστε 
να αποφευχθεί η µεγάλη κατολίσθηση Ανηλίου. Σήραγγα σε σειρά τεκτονικών 
λεπών και σε διαφόρους τύπου φλύσχη (ολοκληρώθηκε). Αντιµετώπιση 
αστάθειας ανατολικού στοµίου. 

 Η έγκαιρη ριζική αλλαγή της χάραξης στα δεξιά του Μετσοβίτικου (για 
αποφυγή των κατολισθήσεων που υπάρχουν στα αριστερά) και σήραγγες 
Καλαµιών, Δύο Κορυφών, Κρηµνού, Βοτονοσίου, σε καλής ποιότητας 
φλύσχη  



 Σήραγγα Ανθοχωρίου σε χαοτικό φλύσχη. Συγκλίσεις και θέµατα σχεδιασµού 
(επώθηση Πίνδου πάνω στην Ιόνιο ζώνη – ολοκληρώθηκε). Ευστάθεια 
πρανών στοµίων. 
 

Ασκήσεις επί τόπου 
• Ποσοτικός χαρακτηρισµός βραχόµαζας φλυσχικών σχηµατισµών 
• Άσκηση σύνταξης γεωλογικής τοµής από στοιχεία επιφανείας και γεωτρήσεων 

(σήραγγα Ανηλίου) 
• Άσκηση εκτίµησης συγκλίσεων (Σήραγγα Ανθοχωρίου ή Ανηλίου) 
• Άσκηση εκτίµησης της ανοχής συγκλίσεων για το σχεδιασµό ολισθαινόντων 
πλαισίων 

 
Άλλα θέµατα επί της διαδροµής: 
✔	 Η κατολίσθηση των αριστερών (ανατολικών) κλιτύων του Μετσοβίτικου και οι 
επιλογές στη χάραξη της Εγνατίας Οδού. 

✔	 Η υψηλές γέφυρες Μετσόβου και Βοτονοσίου στον Μετσοβίτικο. 
 

 
Κυριακή 14/12/2014 
Διαδροµή: Μέτσοβο-Θεσσαλονίκη 
 
Άσκηση επί τόπου 
Άσκηση επιλογής µεθόδου διάνοιξης και επιλογής ΤΒΜ µε αφορµή την σήραγγα 
εκτροπής Αχελώου («Δέντρο αποφάσεων») 

 
Θέµατα συζήτησης κατά τη διαδροµή 
✔	 Θεσσαλικός κάµπος, η υπερεκµετάλλευση των υπογείων νερών και το έργο 
εκτροπής του Αχελώου. Η «δύσµοιρη» σήραγγα εκτροπής, 17km (σήµερα έχει 
ξετρυπήσει και «αργεί» λόγω αποφάσεων του ΣτΕ µετά από προσφυγές 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων). 

✔	 Η αποξηραµένη λίµνη Ξυνιάδας και το µεταλλείο Δοµοκού. 
✔	 Ο αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας. 
✔	 Η παράκαµψη Καµµένων Βούρλων και Αγ. Κωνσταντίνου µε τις σήραγγες 
Κνηµίδας  

✔	 Ο Βοιωτικός Κηφισός, η Κωπαΐδα, η Υλίκη. Το υδατικό δυναµικό και η ύδρευση 
των Αθηνών   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 

Εξοπλισµός: Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τις δικές του γαλότσες για τις σήραγγες και άρβυλα 
(ή αρβυλάκια)  για ύπαιθρο. Να έχετε µία καλή µεγάλη σακούλα για να βάζετε τις γαλότσες 
αλλάζοντας τες µε τα παπούτσια σας κάθε φορά πριν µπαίνετε στο λεωφορείο. Οι γαλότσες θα 
είναι πάντα στον αποθηκευτικό χώρο των αποσκευών, ποτέ µέσα στο λεωφορείο. 

Θα πρέπει να φροντίζουµε να διατηρούµε το λεωφορείο καθαρό. Θα περάσουµε µια ολόκληρη 
εβδοµάδα µαζί του. Να µη κουράζουµε τον οδηγό περισσότερο στο να το καθαρίζει συνεχώς. 
Θα έχει να κάνει µε µια δύσκολη εκδροµή και να συνεργαζόµαστε µαζί του. Ο οδηγός 
αποτελεί βασικό συντελεστή για την επιτυχία της εκδροµής. 

 Να έχετε απαραίτητα αδιάβροχο εργασίας και φυσικά ζεστά (ως πολύ ζεστά) ρούχα (για όλα 
τα µέρη του σώµατος). Θα φθάσουµε και σε ψηλά υψόµετρα και µην ξεχνάµε ότι είναι 
Ιανουάριος µε πιθανά χιόνια. Ο,τι καιρό και να κάνει το πρόγραµµα θα εξελιχθεί κατά τον 
προγραµµατισµό του.  

Κράνη για τις σήραγγες και φωσφορίζοντα γιλέκα θα υπάρχουν για όλους, φοιτητές και 
φιλοξενούµενους, από το Τοµέα Γεωτεχνικής. Τα γιλέκα θα φοριούνται πάντα σε όλες τις 
στάσεις ή επισκέψεις.  

 
Επίσης: Σηµειωµατάριο, µολύβι, γόµα, χρωµατιστά µολύβια, «κοµπιουτεράκι»  
υποδεκάµετρο, φύλλα χαρτιού, φύλλα µιλιµετρέ. Εννοείται και φωτογραφική µηχανή και για 
την µεταφορά εικόνων στις παρουσιάσεις που θα κάνετε). Συνιστάται να έχετε γεωλογικό 
σφυρί και πυξίδα (οι µεταλλειολόγοι υποθέτουµε ότι διαθέτουν από τις προπτυχιακές τους 
σπουδές). Φακός επίσης συνιστάται και φυσικά µη ξεχάσετε να πάρετε όλοι το κέφι και την 
όρεξή σας. 
 
Ασφάλεια. Δεν πρέπει να λησµονείτε την προσοχή που πρέπει να δίνετε στην ασφάλεια σας 
σε κάθε  φάση της εκδροµής. Μην ξεχνάτε ότι είστε (και από το νόµο) ενήλικες. Προσέχετε 
που πατάτε κάθε φορά στα εργοτάξια που θα επισκεφτούµε. Δεν κάνουµε πίσω βήµατα ποτέ 
στα εργοτάξια. Ακολουθούµε τις οδηγίες των µηχανικών του εργοταξίου. Όλοι πρέπει να έχουν 
µακριά  παντελόνια (όχι φούστες ή βερµούδες). Αν έχει καλό καιρό όχι κοντοµάνικα 
πουκάµισα. 
 
Όποιος (-α) ακολουθεί ιατρική αγωγή ή έχει κάποια ιδιαιτερότητα στην υγεία του (της) θα 
πρέπει να ενηµερώσει τον καθηγητή Π. Μαρίνο (ιδιαιτέρως, φυσικά). Τα στοιχειώδη φάρµακα 
που κατά περίπτωση χρησιµοποιεί κανείς ή πιθανώς θα χρειαστεί, να τα έχει προµηθευτεί από 
την Αθήνα. 
 

1.  Θα Θα διανεµηθεί τεύχος σηµειώσεων για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ χρήση µόνο. Το τεύχος περιέχει 
εκτεταµένες περιγραφές, αναλύσεις και µελέτες για τα έργα που θα επισκεφθούµε και αντίγραφα 
από επιστηµονικές - τεχνικές εκθέσεις και ερευνητικές εργασίες-δηµοσιεύσεις, υλικό εξαιρετικό, 
µοναδικό, που θα είναι ΠΟΛΥΤΙΜΟ για όλους σας στο µέλλον 

2.  Είναι απαραίτητο να τηρούµε την ώρα εκκίνησης. Έχουµε φορτωµένο κάθε µέρα πρόγραµµα.  
3.  Η εκδροµή έχει ιδιαιτερότητες µε φορτωµένο αλλά πολύ πλούσιο και ουσιαστικό, 
εκπαιδευτικά,  πρόγραµµα. Ο,τι θα δούµε θα αποτελέσει για σας τεράστια εµπειρία. 
Δεν είναι συνηθισµένο να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στην διαδικασία της εκπαίδευσης του 
µηχανικού ή του γεωλόγου για τα µαθήµατα που καλύπτει η εκδροµή. Τα οφέλη από την 
εκδροµή θα είναι πολύ µεγάλα και όχι µόνο στενά τεχνικού χαρακτήρα 
 

Θα  
 



ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ,  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ: 
Όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα (π.χ. ταξινοµήσεις βραχόµαζας, σύνταξη γεωλογικών 
τοµών, απλοί υπολογισµοί εκτίµησης συγκλίσεων και µέτρων υποστήριξης κλπ). Οι 
εργασίες γίνονται αµέσως (επί τόπου ή στο πούλµαν) και συζήτηση στη συνέχεια. 
 
2.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 
Θα παρουσιαστούν από 8 οµάδες των 3 φοιτητών (2 του ΕΜΠ + 1 του ΑΠΘ) και 1 
οµάδα των 4 φοιτητών (3 του ΕΜΠ + 1 του ΑΠΘ). Κάθε θέµα θα αφορά µία ή 
περισσότερες σήραγγες και συµπεριφορά σχηµατισµών και η διάρκεια της παρουσίασης 
θα είναι 20 λεπτά. Οι φοιτητές κάθε οµάδας θα µοιράσουν µεταξύ τους τα επί µέρους 
αντικείµενα, που αφορούν στο θέµα τους και κάθε φοιτητής θα παρουσιάσει το 
αντικείµενό του σε 10 λεπτά περίπου. Ο χρόνος αυτός θα τηρείται*. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η δοµή της παρουσίασης µπορεί να είναι: Εισαγωγή, 
σκοπός έργου, γεωλογικές συνθήκες- µοντέλο, έρευνα πεδίου, γεωτεχνικά µοντέλα 
βραχόµαζας, παράµετροι σχεδιασµού, θέµατα σχεδιασµού, ειδικά προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν πέραν του βασικού σχεδιασµού και πως αντιµετωπίστηκαν, 
κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες, σχεδιασµός-ευστάθεια στοµίων, συµπεράσµατα. 
Οι φοιτητές κάθε οµάδας, ανεξαρτήτως του επί µέρους αντικειµένου που κάθε ένας θα 
παρουσιάσει, θα πρέπει απαραιτήτως να προετοιµασθούν συνεργαζόµενοι οµαδικώς, 
ώστε όλοι να είναι γνώστες όλων των αντικειµένων στα οποία θα διαχωρίσουν το θέµα 
τους, για να φαίνεται και η σύνδεση των αντικειµένων αυτών µεταξύ τους. 
Η παρουσίαση θα βασιστεί: 
• στην παρακολούθηση των έργων από τις ξεναγήσεις και στις σχετικές ερωτήσεις που 

θα υποβάλουν οι φοιτητές επί τόπου 

                                                
 
 
 
* Οι οµάδες θεµάτων ανά τρείς φοιτητές είναι οι εξής. Μόνο στο θέµα α/α 5 η οµάδα θα είναι 4 
φοιτητών.  
 Έργο 
1 Σήραγγα Πλατάνου (Πλειο-πλειστοκαινικοί µαλακοί βράχοι, κατολίσθηση περιοχής Δ. στοµίου) 
2 Σήραγγα Πανάγοπούλας (λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι κλπ) 
3 Σήραγγα Ορθρυος (Οφιόλιθοι) 
4 Σήραγγες Τεµπών και Πλαταµώνα (κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και φυλλίτες οφιόλιθοι, χαοτικά 

µίγµατα) 
5 Μετρό Θεσσαλονίκης 
6 Σήραγγες Χαλκιδικής «Ελληνικού Χρυσού» 
7 Σήραγγες σε γνευσίους και συναφή µεταµορφωµένα πετρώµατα. 
8 Σήραγγες σε µολάσσες 
9 Σήραγγες σε φλύσχη 
 
Οι παρουσιάσεις των θεµάτων θα γίνουν ως εξής: 
Θέµατα 1&2 → Τρίτη 
Θέµα 3 &4→ Τετάρτη 
Θέµα  5 → Πέµπτη 
Θέµατα 6 → Παρασκευή 
Θέµα 7, 8 &9 → Σάββατο  
 



• στις επί τόπου δικές τους παρατηρήσεις και την αντίληψη που θα αποκτήσουν για το 
θέµα τους κατά περίπτωση 

• στις σηµειώσεις της εκδροµής 
Οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους προβολέα για power point. 
 
  

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2014-2015 
 
ΣΥΝΟΔΟΙ 
 

1. Παύλος Γ. Μαρίνος,  Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ (Τηλ.6944301993)  

2. Βασίλης Μαρίνος, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Γεωλογίας ΑΠΘ 
(Τηλ.6944833898) 

3. Κωνσταντίνος Λουπασάκης Επικ. Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων 
Μηχανικών ΕΜΠ 

4. Γεώργιος Παπαθανασίου, Δρ Γεωλόγος, Ερευνητής ΑΠΘ  
 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ 

1. Κοκκαλά Αλίκη (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2013-14) 
2. Παραδείσης Δηµοσθένης (Μεταπτυχιακός φοιτητής 2013-14) 
3. Αµπατζή Γλυκερία (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2014-15) 
4. Ασηµοµύτη Αγλαία (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2014-15) 
5. Βασιλάκος Απόστολος (Μεταπτυχιακός φοιτητής 2014-15) 
6. Βλάχος Βάιος (Μεταπτυχιακός φοιτητής 2014-15) 
7. Δηµαράς Άγγελος (Μεταπτυχιακός φοιτητής 2014-15) 
8. Κόλλια Σωτηρία (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2014-15) 
9. Στεφανοπούλου Δέσποινα (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2014-15) 
10. Τσικρίκης Αναστάσιος (Μεταπτυχιακός φοιτητής 2014-15) 

 

Η συνέργεια κατά το ξετύλιγµα της εκδροµής θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό µε ιδιαίτερα οφέλη για όλους. 

 
 
 
 


