
Γεωτεχνική Μηχανική	
	

 

Μελετά το έδαφος (και το βράχο) ως…	
•  µέσο στήριξης… 	 	 		

	 	θεµελιώσεις κατασκευών	
•  µέσο που χρειάζεται (εκσκαφή και) στήριξη…		

	 	τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, πρανή	
• υλικό κατασκευής… 	 		

	 	φράγµατα, επιχώµατα 	
• υλικό προς απορρύπανση ή µέσο διήθησης …	
	
	
Υπό:	
•  στατικές συνθήκες	
•  δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες 	 		



Παραδείγµατα Γεωτεχνικής Μηχανικής στην 
Αρχαία Ελλάδα    (Θ. Τάσσιος, 2011) 



Περιµετρικό τείχος  
στον ιερό λόφο 

Αθήνα  



Καλλιµάρµαρο Στάδιο Αθήνα  



Τείχος αντιπληµµυρικής προστασίας Ολυµπία  



Τοίχος αντιστήριξης 
και θέατρο 

Πέργαµος  



Σήραγγα & Μώλος 

Σάµος  



Αµφίπολη 

Δισπηλιό 



Το Παρόν 

Ακρόπολη 



Πύργος της Πίζας 



Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου 



Το Μέλλον 

Γέφυρα της Μεσίνα 



Φεγγάρι – Μελέτη εδαφών 



Το Μέλλον 

Δίκτυο 
ELGIP 

European Large Geotechnical 
Institutes Platform 

http://www.webforum.com/elgip/ 



Γεωτεχνικός Τοµέας	
	

 

Σε τεχνικά έργα, σε συνεργασία µε:	
•  δοµοστατικούς µηχανικούς (π.χ. κτήρια, γέφυρες)	
•  υδραυλικούς µηχανικούς (π.χ. φράγµατα)	
•  συγκοινωνιολόγους µηχανικούς (π.χ. οδοποιία)	
•  άλλες ειδικότητες µηχανικών [π.χ. χηµικοί µηχανικοί 
(ΧΥΤΑ), µεταλλειολόγοι (σήραγγες), τοπογράφοι 
(οδοποιία)]	
•  άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι [π.χ. τεχνικοί γεωλόγοι 
(γεωτρήσεις), χηµικοί-βιολόγοι (απορρύπανση εδαφών)]	



Γεωτεχνικός Τοµέας	
	

 Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ως Κατεύθυνση µε:	
	
•  4 Μαθήµατα Κορµού 	
     Γεωλογία για µηχανικούς (3o), Εδαφοµηχανική Ι (5ο)                       	
     Εδαφοµηχανική ΙΙ (6ο), Θεµελιώσεις-Αντιστηρίξεις (7ο)	
   	
•  10 Μαθήµατα Κατεύθυνσης	

	7ο εξάµηνο: 	 	2 (ΥΚ)	
	8ο εξάµηνο: 	 	2 (ΥΚ) + 1 (ΕΠ) 	
	9ο εξάµηνο: 	 	1 (ΥΚ) + 4 (ΕΠ)	
	10ο εξάµηνο: 	διπλωµατική	

Μέχρι 2 µαθήµατα 
από άλλο Τοµέα 



Γεωτεχνικός Τοµέας	
	

 	
Εργαστήρια του Τοµέα	
•   Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής	
•   Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής	
	
Προσωπικό του Τοµέα	
Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής	
Παναγιώτης Ντακούλας, Καθηγητής	
Γιώργος Εφραιµίδης, Επ. Καθηγητής	
Πολυξένη Καλλιόγλου, Λέκτορας	
	



Μαθήµατα 	
Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης 	

7ου εξαµήνου	
	

(1 Υ + 2 ΥΚ)	



7ο εξάµηνο 
 
•  Θεµελιώσεις & Αντιστηρίξεις (Υ) 
 

Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

Διδάσκων:  Αιµ. Κωµοδρόµος, Καθηγητής 

Το µάθηµα επικεντρώνεται σε θέµατα:  
• Επιφανειακών θεµελιώσεων 
(υπολογιστικές προσεγγίσεις 
πεδιλοδοκών και κοιτοστρώσεων µε 
χρήση αριθµητικών µεθόδων) 
 
• Πασσαλοθεµελιώσεις, θεµελιώσεις 
µε φρέατα, ωθήσεις γαιών, τοίχοι 
αντιστήριξης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, έργα αντιστήριξης από 
οπλισµένη γη  



7ο εξάµηνο 
 
•  Πειραµατική Εδαφοµηχανική (ΥΚ) 
 Το µάθηµα επικεντρώνεται σε θέµατα εκτίµησης των παραµέτρων 
αντοχής και παραµορφωσιµότητας των εδαφών, που είναι και η 
βάση του σχεδιασµού οποιασδήποτε θεµελίωσης, αντιστήριξης ή 
γεωτεχνικής κατασκευής.  

Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

Διδάσκουσα: Π. Καλλιόγλου, Λέκτορας 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

7ο εξάµηνο 
 
•  Εδαφοδυναµική (ΥΚ) 
 
Το µάθηµα επικεντρώνεται:  
•   στην απόκριση απλών ταλαντωτών,  
•   στη διάδοση κυµάτων σε µία, δύο και τρεις διαστάσεις,  
•   στην ανακυκλική συµπεριφορά εδαφικού στοιχείου, 
•   στη σεισµική απόκριση εδαφικών σχηµατισµών, 
•   στη δυναµική αλληλεπίδραση εδάφους–κατασκευής  
•   στις ταλαντώσεις θεµελίων µηχανών.  
 

Διδάσκων: Π. Ντακούλας, Καθηγητής 
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Μαθήµατα 	
Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης 	

8ου εξαµήνου	
	

(2 ΥΚ + 1ΕΠ)	

ΕΚ ή άλλου Τοµέα	



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 
8ο εξάµηνο 
 
•  Γεωτεχνικές Χωµάτινες Κατασκευές (ΥΚ) 
 

Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη: 
Α) Φυσικά & Τεχνητά Πρανή (π.χ. µέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας, µέθοδοι 
βελτίωσης ευστάθειας, επιλογή υλικών) 
Β) Χωµάτινα Φράγµατα (π.χ. αρχές σχεδιασµού φραγµάτων, ανάλυση 
ευστάθειας, συµπύκνωση αργιλικού πυρήνα, αποστραγγιστικές διατάξεις) 

Διδάσκων:  Π. Ντακούλας, Καθηγητής 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

8ο εξάµηνο 
 
•  Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική (ΥΚ) 
 
Το µάθηµα στοχεύει: 
•   στην εξοικείωση και εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων για την 
επίλυση προβληµάτων γεωτεχνικής µηχανικής 
•  κατανόηση και χρήση θεµελιωδών αρχών προσοµοίωσης 
•   στη σύγκριση αποτελεσµάτων µε συµβατικές µεθόδους οριακής 
ισορροπίας, ως µέσου εκµάθησης 

Διδάσκοντες:  Γ. Εφραιµίδης, Επ. Καθηγητής & Π. Καλλιόγλου, Λέκτορας 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

8ο εξάµηνο 
 
•  Τεχνική Γεωλογία & Βραχοµηνανική (ΕΚ) 
 
Το µάθηµα επικεντρώνεται: 
•   στη συµπεριφορά των γεωλογικών σχηµατισµών υπό συνθήκες 
φόρτισης έργων Πολιτικού µηχανικού 
•   στην παρουσίαση των βασικών αρχών και εφαρµογών της 
Βραχοµηχανικής (ασυνέχειες βραχόµαζας, συστήµατα ταξινόµησης 
βραχόµαζας) 

Διδάσκων: Γ. Εφραιµίδης, Επ. Καθηγητής  



Μαθήµατα 	
Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης 	

9ου εξαµήνου	
	

(1ΥΚ + 4ΕΠ)	

2 ΕΚ + 2 άλλου Τοµέα	
ή	

3 ΕΚ + 1 άλλου Τοµέα	



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

9ο εξάµηνο 
 
•  Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (ΥΚ) 
 

Το µάθηµα επικεντρώνεται σε: 
•  Αρχές σχεδιασµού σηράγγων 
•  Αποτίµηση γεωτεχνικών συνθηκών και επιλογή παραµέτρων σχεδιασµού 
•  Προκαταρκτικός σχεδιασµός σηράγγων µε χρήση γεωτεχνικών µεθόδων 
•  Ανάλυση και σχεδιασµός σηράγγων µε χρήση αριθµητικών µεθόδων  

Διδάσκων:  Αιµ. Κωµοδρόµος, Καθηγητής 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

9ο εξάµηνο 
 
•  Ειδικά Θέµατα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΚ) 
 
Το µάθηµα επικεντρώνεται στην: 
•  µηχανική συµπεριφορά του εδάφους υπό διαφορετικές συνθήκες στράγγισης 
•  εδαφική ακαµψία 
•  διατµητική αντοχή και κρίσιµη θεωρία 
•  παραµένουσα αντοχή 
•  θεωρία πλαστικότητας στα εδάφη 

Διδάσκουσα:  Π. Καλλιόγλου, Λέκτορας 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

9ο εξάµηνο (δηλώνεται στο 9ο & διδάσκεται στο 10ο) 
 
•  Αλληλεπίδραση Εδάφους –  Κατασκευών (ΕΚ) 
 
Το µάθηµα επικεντρώνεται στο πώς: 
•  η ενδοσιµότητα του εδάφους επηρεάζει τη φόρτιση (και την 
καταπόνηση) µιας κατασκευής, 
•  η φόρτιση µιας κατασκευής οδηγεί στην καταπόνηση του εδάφους 
(θεµελίωσης, αντιστηριζόµενο, κ.ο.κ), 
•  σχεδιάζονται θεµελιώσεις υπό εγκάρσια 
  και κατακόρυφη φόρτιση, λαµβάνοντας  
  υπόψη την ενδοσιµότητα εδάφους 

Διδάσκων:  Αιµ. Κωµοδρόµος, Καθηγητής 



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 

9ο εξάµηνο 
 
•  Βαθειές Θεµελιώσεις & Διαφράγµατα Αντιστήριξης (ΕΚ) 
 Το µάθηµα επικεντρώνεται σε: 
•  απόκριση βαθειών θεµελιώσεων 
  (οριζ. & κατακ. φορτία) 
•  τρόπος κατασκευής/προσοµοίωση 
  βαθειών θεµελιώσεων 
•  τρόπος κατασκευής/προσοµοίωση 
  διαφραγµάτων αντιστήριξης 
•  σύγκριση απλουστευτικών- 
  σοφιστευµένων µεθόδων ανάλυσης 

Διδάσκων:  Γ. Εφραµίδης, Επ. Καθηγητής  



Γεωτεχνικός Τοµέας – Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών 
9ο εξάµηνο 
 
•  Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική (ΕΚ) 
 

Το µάθηµα επικεντρώνεται σε 
θέµατα:  
•  ρύπανσης του γεω-περιβάλλοντος 
(πηγές ρύπανσης υπεδάφους, 
παραδε ίγµατα πρόληψης και 
απο κα τάσ ταση ς  ρ ύπα νση ς , 
απο δ ε κ τ ά  ό ρ ι α  ρ ύπα ν σ η ς , 
νοµοθεσία) 
•   διάβρωσης του εδάφους και του 
ρόλου της βλάστησης 
•  υδρογεωλογίας  
•   σχεδιασµού και εφαρµογής 
τεχνολογιών απορρύπανσης και 
προστασίας υπεδάφους (ΧΥΤΑ) 

Διδάσκουσα:  Α. Βράννα, Π.Δ.407 



Μαθήµατα Προγράµµατος Σπουδών	
7ο εξάµηνο (3 + 3)	
• Εδαφοδυναµική 
• Πειραµατική Εδαφοµηχανική 
• Θεµελιώσεις & Αντιστηρίξεις 

8ο εξάµηνο (3 + 2 + άλλο Τοµέα)	
• Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική 
• Γεωτεχνικές Χωµάτινες Κατασκευές 
• Τεχνική Γεωλογία & Βραχοµηχανική 

9ο εξάµηνο (1 + 3 + άλλο Τοµέα)	
• Σήραγγες & Υπόγεια Έργα 
• Ειδικά Θέµατα Γεωτεχνικής Μηχανικής 
• Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευών 
• Βαθιές Θεµελιώσεις & Διαφράγµατα Αντιστήριξης 
• Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική 
• Άλλο Τοµέα 

Επιλογές από Άλλο Τοµέα	
Χειµερινό Εξάµηνο 
• Πεπερασµένα Στοιχεία 
• Μέθοδοι Προσοµείωσης Κατασκευών 
• Ειδικά Θέµατα Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
• Ακτοµηχανική και Παράκτια Τεχνικά Έργα 
• Ταµιευτήρες και Φράγµατα 



Ο Γεωτεχνικός Τοµέας 	
δεν τελειώνει στα µαθήµατα…	
	
Έρευνα στον Γεωτεχνικό Τοµέα…	



      Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Φραγµάτων	



Αγωγός αερίου δια σεισµικού ρήγµατος 	



Νέες σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων εδαφών	    

                 

 

γ

τ

0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 1 1
γ c y c 	 	 (% )

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

G
τε
μν

.	[
kP

a]

A B Γ

p 	= 	160	k P a
	D r	 = 	40%

p 	= 	40	k P a
	D r	 = 	40%

p 	= 	40	k P a
	D r	 = 	60%

ΜΙΚΡΕΣ 
παραµορφώσεις 

G
se

c [
M

P
a]

 

± τ 

± γ c 

γ

τ

γ

τ

ΜΕΤΡΙΕΣ παραµορφώσεις 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
παραµορφώσεις 



Ισοκαμπύλες Λόγου Υπερπιέσεων Πόρων 
ru & Διανυσμάτων Ροής 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

r u
 =

 Δ
u/

σ
' vo

Διανύσµατα ροής 
καθίζηση 

Ρευστοποίηση 

0.0 
 
 
0.2 
 
 
0.4 
 
 
0.6 
 
 
0.8 
 
 

Θεµελιώσεις κτιρίων: Σεισµική Συµπεριφορά	



Γεωτεχνική Κατεύθυνση Σπουδών:	
	
Και µετά;	



Για ένα τεχνικό έργο, ο Πολιτικός Μηχανικός (ΠΜ) µπορεί να 
εκτελέσει: 
•  Μελέτη 
• Έλεγχο µελέτης 
•  Κατασκευή 
•  Επίβλεψη κατασκευής 
•  Παρακολούθηση λειτουργίας  
 
Τύποι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ τεχνικών έργων 
• Υπόγεια έργα (π.χ. µετρό, σήραγγες, βαθειές εκσκαφές) 
• Θεµελιώσεις – Αντιστηρίξεις (π.χ. κτιρίων, έργων υποδοµής) 
• Υπέργεια έργα (π.χ. επιχώµατα, φράγµατα, πρανή) 
 
Αντικείµενα ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΜ 
• Γεωτεχνικές Μελέτες (για τους ανωτέρω τύπους έργων) 
• Περιβαλλοντικές Μελέτες (µόνο το γεω-περιβαλλοντικό τµήµα τους) 
• Γεωλογικές/Υδρογεωλογικές/Γεωφυσικές Μελέτες 
 

     - - - - - - -  

• Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες 
• Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες 

κυρίως 

δευτερευόντως 

Πολιτικός Μηχανικός, µε ειδίκευση στη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Μηχανική 



Απασχόληση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ µηχανικών στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

•  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ τεχνικές εταιρείες 
       Υπαλληλική σχέση Μελέτη, Έλεγχος, Επίβλεψη, Παρακολούθηση 

•  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ τεχνικές εταιρείες 
      Υπαλληλική σχέση Κατασκευή, Επίβλεψη 

•  ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
µηχανικός 

 
Μελέτη, Έλεγχος, Επίβλεψη 
 

•     ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
      άλλου αντικειµένου 
       Υπαλληλική σχέση στην    
       Τεχνική Υπηρεσία 
       (ως ΠΜ, όχι Γεωτεχνικός) 

 
 
Μελέτη, Έλεγχος, Επίβλεψη,  
(Μικρές) Κατασκευές 
 



Απασχόληση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ µηχανικών στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

•  ΔΕΚΟ / ΝΠΙΔ 

Αντικειµένου Γεωτεχνικού Αντικειµένου ΠΜ 

ΙΤΣΑΚ – ΟΑΣΠ ΔΕΗ 

ΙΓΜΕ Υδρευση/Αποχέτευση  

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Ελληνικά Πετρέλαια 

ΚΑΠΕ 

Έλεγχος, Επίβλεψη, Παρακολούθηση 



Ο Γεωτεχνικός Τοµέας σας εύχεται… 	
	
ΚΑΛΗ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ	
στις σπουδές σας στο Τµήµα µας!	


