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Ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ314/1998) 
Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ιδρύθηκε το 1990 με το ΠΔ 314 
και έχει χαρακτηριστεί (και ως εκ τούτου, έχει χρηματοδοτηθεί για συμπλήρωση του 
εξοπλισμού), το 1998, ως Εργαστήριο παροχής Υπηρεσιών της ΓΓΕΤ.  
 (Απόσπασμα του ΠΔ 314/90, Άρθρο 1ι): Ιδρύονται στα παρακάτω τμήματα του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα εργαστήρια: ….. (1ι) Το 
εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς σκοπούς, σε γνωστικά αντικείμενα τεχνικής γεωλογίας και 
υδρογεωλογίας και ειδικότερα α) στην εκτίμηση θέσεων για την κατασκευή 
επιφανειακών και υπόγειων τεχνικών έργων και την προστασία τους από φυσικές 
διεργασίες (κατολισθήσεις, πλημμύρες, καθιζήσεις κ.α.), β) στη μελέτη των φυσικών και 
μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών, γ) στην ποσοτική 
εκτίμηση και προσομοίωση φυσικών διεργασιών και φαινομένων που σχετίζονται με τις 
δύο προηγούμενες παραγράφους, δ) στη μελέτη υδρολογικού ισοζυγίου λεκανών και 
περιοχών, ε) στην αναζήτηση και τη μελέτη υπόγειων υδάτινων πόρων καθώς και στην 
προστασία τους από ρύπανση και μόλυνση, στ) στην εκτίμηση αποθεμάτων υπόγειου 
νερού και στον τρόπο εκμετάλλευσης τους  

Ερευνητικά πεδία: 
Η ερευνητική εμπειρία είναι αποτέλεσμα πολύχρονης τεχνικογεωλογικής ερευνητικής 
δραστηριότητας σε θέματα τεχνικής γεωλογίας όπως α) κατολισθήσεων, β) 
μικροζωνικών μελετών, γ) εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής - βραχομηχανικής, 
δ) τσιμεντενέσεων, ε) επίδρασης του νερού στην ευστάθεια των γεωλογικών 
σχηματισμών με κατασκευή αποστραγγιστικών γεωτρήσεων και άλλων συστημάτων, ζ) 
ποιοτικού ελέγχου φυσικών λίθων και η) προστασίας μνημείων με δημοσίευση 
ερευνητικών εργασιών και εκτέλεση εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών 
προγραμμάτων. 
 
Ερευνητικά προγράμματα και έργα παροχής υπηρεσιών που εκπονήθηκαν:  
Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκαν τα παρακάτω εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα: 
Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα κατασκευής ωκεάνιων γεωτρήσεων (Ocean Drilling 
Program - ODP) - Κατασκευή γεώτρησης στο Costa Rica Rift του Ειρηνικού Ωκεανού. 
“Marine spray and polluted atmosphere as factor of damage to monuments in the 
Mediterranean coastal environment” EU - Environment, EV5V-CT92-0102).  
“Τεκμηρίωση των αιτιών της υγρασίας στους Μακεδονικούς Τάφους της περιοχής 
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Λευκάδια Ν. Ημαθίας“. Διεύθυνση αναστηλώσεων αρχαίων μνημείων, Υπουργείο 
Πολιτισμού (υπουργική απόφαση 6253/1-12-95). Μελέτη εκτίμησης μεταβολής της 
στάθμης υπογείων υδάτων και κατασκευή κατάλληλων αποστραγγιστικών γεωτρήσεων. 
Μελέτη κατασκευής συστήματος τσιμεντενέσεων για μόνιμη στεγανοποίηση των τάφων. 
Συνεργασία με ΥΠΠΟ - Δ/ση Σπηλαιολογίας, σε ανασκαφές περιοχής Πίνδου (Κ, 
Κλειδωνιά, Ν. Ιωαννίνων). 
“Μελέτη των τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα 
“Δυτική Έξοδος Κατάρας - Γέφυρα Μπαλντούμα και περιοχή σήραγγας Δρίσκου”, 
ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργ. απόφ. Δ3β/1-Ι/29-3-94. 
 “Τεχνικογεωλογική έρευνα της Εγνατίας οδού στην Πίνδο. Τμήματα «Ανατολική έξοδος 
στην ατολική-̠έξοδο της Σήραγγας Μετσόβου - Παναγιά, χλμ 1+620 - 2+400» και 
«Παναγιά - Βενέτικος χλμ 3+400 - 5+700 & 7+200 - 7+700”, ΥΠΕΧΩΔΕ υπουργ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/δ/1430/16-10-95. 
Τεχνιογεωλογική έρευνα και εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια του έργου "Γεωλογικές 
- Γεωτεχνικές μελέτες οικιστικής καταλληλότητας των οικισμών της πλειόσειστης 
περιοχής των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών" το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τους Ν. 
Κοζάνης & Γρεβενών (1995). 
Τεχνιογεωλογική έρευνα και εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια του έργου 
“Ολοκληρωμένη νεοτεκτονική, σεισμοτεκτονική και τεχνικογεωλογική μελέτη στην 
πλειόσειστη περιοχή των Ν. Κοζάνης & Γρεβενών, του σεισμού της 13/5/95” που 
χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΣΠ (1995-96). 
“Τεκτονική - τεχνικογεωλογική μελέτη για την κατασκευή της εθνικής οδού Κοζάνης - 
Λάρισας, στο τμήμα Κοζάνη - Ρύμνιο” που αποτελεί κλάδο της Εγνατίας οδού. 
ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργ. απόφ. Δ1β/0/10/198/13-12-95 ( στα πλαίσια ευρύτερου 
προγράμματος με τίτλο “Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας - Ελέγχου - Συμπλήρωσης 
Μελετών Κατασκευής του Εργού ¨Εθνική Οδός Κοζάνης - Λάρισας, στο τμήμα Κοζάνη - 
Ρύμνιο.) 
“Ευστάθεια πρανών στην περιοχή Επταχωρίου, Ν. Καστοριάς”. Απόφ. Κοιν. Συμβ. 26, 
πρακτ. 25-4-95 
Τεχνικογεωλογικές έρευνες και μελέτες κονιαμάτων στο Αγιο Όρος. 
Τεχνικογεωλογικές γνωμοδοτήσεις για κάστρα του Ν. Λέσβου.  
«Τεχνικογεωλογική – και πετρολογική – γεωχημική μελέτη των ανθρακικών 
πετρωμάτων της περιοχής Αγ. Παντελεήμονα, Ν. Φλώρινας» 
Πιλοτική έρευνα συντήρησης στα τείχη της Ρόδου (Μη καταστροφικές μέθοδοι) 
Εφαρμογή μη καταστροφικών μεθόδων σε αγάλματα στον αρχαιολογικό χώρο Δήλου. 
Τεχνικογεωλογικές έρευνες στο κάστρο Φαναρίου, Ν. Καρδίτσας. 
Συμμετοχή στην Τεχνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση 
των έργων αποκατάστασης των ορθόδοξων εκκλησιών της Lalibela, στην Αιθιοπία 
(1999---). 
Συντονισμός κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ) σχετικά με την ασφάλεια 
πρανών σε οδικά δίκτυα και προγραμμάτων SOCRATES.  
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής και ανάπτυξη μη 
καταστροφικών μεθόδων 
Εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου δειγμάτων εδάφους, έργου "Ανισόπεδοι κόμβοι Κ4 - 
Τμήμα 8.3.1 (δύο φάσεις) και Κ8, Κ9 – Τμήμα 57.2 της Εγνατίας οδού (εργαστηριακές 
δοκιμές εδαφομηχανικής - βραχομηχανικής) και τις επεκτάσεις που τυχόν θα έχει από 



την Εγνατία Οδός ΑΕ".  
Εργαστηριακές δοκιμές σε γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους της Εγνατίας οδού, στην 
περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την περιοχή Γρεβενών και την περιοχή Μετσόβου 
Εργαστηριακές δοκιμές σε θέσεις του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ 
Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολυμπίας (2001, ΥΠΠΟ, 
συντ. ΕΚΠΑ) 
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής για την κατασκευή αλιευτικού πάρκου στο 
δήμο Κορυσσίων Ν. Κέρκυρας (Δ. Καορυσσίων, 2002). 
Τεχνικογεωλογική έρευνα στο σπήλαιο Μαρώνειας, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης (Γ΄ΚΠΣ, 2002) 
 
Kαθ. Β. Χρηστάρας, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τμήμα 
Γεωλογίας, ΑΠΘ, 54006, τηλ/fax: 031-998506, e-mail: christar@geo.auth.gr  
 
 

mailto:christar@geo.auth.gr�

