
Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων  και 
τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια 

νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 

Κωνσταντία Μάκρα & Εμμανουήλ Ροβίθης  

Ερευνητές ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ 



Στόχος 

Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων κατολισθητικών 
φαινομένων σε τεχνητά και φυσικά πρανή 

• Λευκάδα – Σεισμοί 14/8/2003 Μ 6.2 & 17/11/2015 Μ 6.4   
• Κεφαλλονιά – Σεισμοί 26/1/2014 Μ 6.1 & 3/2/2014 Μ 6.0 

Επιπτώσεων των φαινομένων αυτών στο οδικό δίκτυο 

• Τοίχοι αντιστήριξης  
• Επιχώματα οδοποιίας 

Συσχέτιση των φαινομένων αυτών  

• αναπτυσσόμενες εδαφικές επιταχύνσεις 
• τοπική γεωμορφολογία 



 
 

Γ1 

Γ2 

Γ3 

Γ4 

Γ5 

Γ6 

Γ7 

14/08/2003 M6.2 

17/11/2015 M6.4 

0.40g 

0.36g 

0.10g 

Πρόσφατοι μεγάλοι 
σεισμοί στη Λευκάδα 

 
 

Συνεπαγόμενα 
Κατολισθητικά 

Φαινόμενα 
 
 

Mέγιστες εδαφικές 
επιταχύνσεις 

 
 



Χορτάτα - Αγιος Πέτρος 

2003 2015 

Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με ροή κορρημάτων 



Καλαμίτσι 

2003 

2015 

Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με ροή κορρημάτων και 
βραχοπτώσεις 



Αγ.Νικήτας 

2003 
Εξοδος προς Τσουκαλάδες 

2015 

Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με ροή κορρημάτων 



Οδικό Δίκτυο Χορτάτα - 
Αγ. Πέτρος 2015 

Ολισθήσεις επί 
βραχωδών πρανών με 

ροή κορρημάτων 

Οδικός Άξονας Δρυμώνας- 
Καλαμίτσι – Χορτάτα 2015 

Τοπικές αστοχίες 
οδοστρώματος λόγω 

καθισζήσεων 



Αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών 
Οδικό δίκτυο Δρυμώνας- Καλαμίτσι – Χορτάτα 2015 



Αθάνι 2015 
Επιδερμικές επιφάνειες εδαφικής ολίσθησης με εμφανές ίχνος σε 

κατάστρωμα δρόμου 

Νικολής 2015 



Αθάνι 2015 – Επίκεντρο 17/11/2015  
Αστοχία Λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης – ανάπτυξη πλευρικών ωθήσεων λόγω 

μετακίνησης γαιωδών μαζών 



Αγ. Νικήτας 2015 Ράχη - Αγ. Νικήτας  
Παραλία Κάθισμα 2015 

Αστοχία Λιθόκτιστου 
τοίχου αντιστήριξης – 
ανάπτυξη πλευρικών 
ωθήσεων λόγω 
μετακίνησης γαιωδών 
μαζών 

Ανατροπή Λιθόκτιστου φράχτη 
– ανεπαρκής θεμελίωση   



Παραλία Πόρτο Κατσίκι 

Πριν 

Μετά 

17/11/2015 Μ6.4 

Ολισθήσεις επί 
βραχωδών πρανών με 
ροή κορρημάτων 

Πηγή: Internet  



Παραλία Εγκρεμνών 

Μετά 

17/11/2015 Μ6.4 
Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με 
ροή κορρημάτων 

Πηγή: Internet  



Παραλία Εγκρεμνών 

Πηγή: Internet  

Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με 
ροή κορρημάτων 
 
 
Αποκάλυψη του ασβεστολιθικού 
πετρώματος μετά την ολίσθηση με τη 
μορφή κορρημάτων του επιφανειακού 
μανδύα αποσάθρωσης 
 
 



 
 

Γ1 

Γ2 

Γ3 

Γ4 

Γ5 

Γ6 

Γ7 

14/08/2003 M6.2 

17/11/2015 M6.4 

Papathanassiou et al., 2013. Eng. Geol.  

Συσχέτιση με δείκτη επιδεκτικότητας σε κατολισθητικά 
φαινόμενα  

(γεωλογία, κλίση και προσανατολισμό πρανών) 



Papatheodorou et al., 2007. 4th ICEGE 

Επιδεκτικότητα κατολισθητικών φαινομένων σε δυναμικές 
φορτίσεις 



 
 

Γ1 

Γ2 

Γ3 

Γ4 

Γ5 

Γ6 

Γ7 

14/08/2003 M6.2 

17/11/2015 M6.4 

Papatheodorou et al., 2007. 4th ICEGE 

Επιδεκτικότητα κατολισθητικών φαινομένων σε δυναμικές 
φορτίσεις 



Κατολισθητικά φαινόμενα 
• Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με ροή κορρημάτων 
• Αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών 
• Επιδερμικές επιφάνειες εδαφικής ολίσθησης  
• Τοπικές καθιζήσεις 
 

Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 
• Αστοχία λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης 
• Αστοχία του οδοστρώματος στο κατάντι τμήμα αυτού 
• Διακοπή κυκλοφορίας  

Θέσεις 
• Σε ορύγματα οδοποιΐας και φυσικά πρανή με ύψος > 25-50μ και μεγάλων 

κλίσεων 
• Σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, λεπτοπλακώδεις, έντονα τεκτονισμένοι, 

έντονα κερματισμένοι ή/και αποσαθρωμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις 
με λεπτές ενστρώσεις σχιστολίθων μαργαϊκής σύστασης 

• Καλή συσχέτιση με αποτελέσματα δεικτών υψηλής επιδεκτικότητας σε 
κατολισθητικά φαινόμενα 

 



Γεωγραφική 
κατανομή  
 
σταθμών 
καταγραφής 
ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ και 
επικέντρων 

Relocated epicenters after Karakostas et al. 2014 

ARG2 
• 26 JAN 2014 M6.1 
• 3 FEB 2014 M6.0 
 
LXR1 & CHV1 
• 3 FEB 2014 M6.0 
 
 

0.10g 

0.39g 

0.57g 

0.27g 

0.06g 

0.26g 

0.66g 

0.75g 



Γεωτεχνικού Χαρακτήρα Αστοχίες 

• Γεωτεχνικές Αστοχίες 
– Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις – Αστοχίες Πρανών 

– Ρευστοποιήσεις – συνιζήσεις – πλευρικές μετακινήσεις  

 • Επιπτώσεις στις υποδομές 
– Οδικό Δίκτυο (επιχώματα οδοποιίας – τοίχοι αντιστήριξης) 

– Λιμενικές εγκαταστάσεις (κρηπιδότοιχοι – προβλήτες) 

 

• Γεωγραφική κατανομή 
– Χερσόνησος της Παλικής 

– Λίγες περιπτώσεις αστοχιών στο υπόλοιπο νησί 

 



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Παραλία Μύρτου 26/1/2014 

Roll Path A Roll Path B 

Roll Path A 

Estimated Volume 500m3 

 
 

 
 

Αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχών 

Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών 
με ροή κορρημάτων 



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Παραλία Πετανών 
Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών 
με ροή κορρημάτων 

1 

2 



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Παραλία Ξι 
Εκτεταμένη κατολίσθηση (250μ περίπου) κατά μήκος του μαργαϊκού πρανούς  

  



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Επαρχιακό δίκτυο Ληξουρίου - Καρδακάτα 

28/01/2014 

12/02/2014 



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Επαρχιακό δίκτυο Πόρου-Αργοστολίου: ολίσθηση 
κατακερματισμένων ασβεστόλιθων 

28/01/2014 

12/02/2014 



Εδαφικές Αστοχίες:  
Κατολισθήσεις – Βραχοπτώσεις 

Σουλλάροι: Εκτεταμένη εδαφική ολίσθηση μη οφειλόμενη 
αποκλειστικά σε σεισμικά αίτια 

~10m 

~50m 
~3m 



Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 

Η λειτουργικότητα του οδικού δικτύου 
επηρεάστηκε κυρίως από την απόκριση: 
 
• των επιχωμάτων οδοποιίας  
& 
• των τοίχων αντιστήριξης 

 
στην περιοχή της χερσονήσου της Παλικής  
 
οδικό δίκτυο Αργοστολίου-Ληξουρίου 

Πηγή: 

GEER/EERI/ATC Reconnaissance Earthquake Report  



Θέσεις αστοχιών επιχωμάτων οδοποιίας 

Πηγή: 

GEER/EERI/ATC Reconnaissance Earthquake Report  

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Χαβριάτα - Βουνί  

28/01/2014 05/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Χαβριάτα - Βουνί  

Πηγή: 

GEER/EERI/ATC Reconnaissance Earthquake Report  

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Σουλλάροι 

Πηγή: 

GEER/EERI/ATC Reconnaissance Earthquake Report  

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Κατωχώρι 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Αγ. Δημήτριος – Λιβάδι:  

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 

Θέσεις αστοχιών τοίχων αντιστήριξης 

Χαρακτηριστικά 
 
• Λιθόκτιστοι  
• Ύψους 1-5μ 
 
• επιχώματα και ορύγματα οδοποιϊας 

 



Ληξούρι – Καρδακάτα: αστοχία λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης 

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Ληξούρι – Καρδακάτα: αστοχία λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης 

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Αγ. Δημήτριος:  
Στροφή τοίχου ύψους περίπου 1m   Πλήρης αστοχία τοίχου  

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Χωριό Χαβριάτα:   Λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης εκκλησίας 

 

 

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Χωριό Χαβριάτα:   Λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης εκκλησίας 

 

 

28/01/2014 12/02/2014 

Αστοχίες τεχνητών πρανών - επιχωμάτων & τοίχων αντιστήριξης 
Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 



Κατολισθητικά φαινόμενα 
• Ολισθήσεις επί βραχωδών πρανών με ροή κορρημάτων – φυσικά πρανή 
• Αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών – φυσικά πρανή 
• Επιδερμικές αλλά εκτεταμένες επιφάνειες εδαφικής ολίσθησης – 

τεχνητά πρανή 
 

Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο 
• Αστοχία λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης (ορύγματα / επιχώματα 

οδοποιΐας) 
• Διακοπή κυκλοφορίας  

Θέσεις 
• Φυσικά πρανή με ύψος > 25-50μ – ασβεστολιθικοί σχηματισμοί 
• Τεχνητά πρανή / ορύγματα / επιχώματα – μαργαϊκοί πλειο-

πλειστοκαινικοί σχηματισμοί  
• Πλειόσειστη περιοχή της χερσονήσου της Παλικής 
• Αναμενόμενες επιπτώσεις δεδομένης της σφοδρότητας του σεισμού 

(μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις > 0.45g) 
 


