
                                                       

 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 

 

 Αργοστόλι  6/6/2014 
 

 

 

 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                       

 

 
 

2



                                                       
ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Πρωινή Συνεδρία 

8.30-9.00 Προσέλευση  

9.00-9.30 Χαιρετισμοί  

9.30-9.50  

Οι σεισμοί (Mw 6.0) στις 26 ΙΑΝ και 3 ΦΕΒ 2014. 

Το γεωδυναμικό και σεισμοτεκτονικό πλαίσιο ως 

παράμετροι διαμόρφωσης των ζημιών και των 

αστοχιών. 

Λέκκας Ευθύμιος 

9.50-10.10 
Ισχυρή σεισμική κίνηση των σεισμών στην Κεφαλονιά 

(26/1  &  3/2/2014) 
Θεοδουλίδης Νίκος 

10.10-10.30 

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014: 

Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και 

συμπεριφορά υποδομών 

Μάκρα Κωνσταντία  

10.30-10.50 

Γέφυρα Debosset στο Αργοστόλι: Επεμβάσεις 

ενίσχυσης και συμπεριφορά στους ισχυρούς 

σεισμούς 26/01/2014 και 03/02/2014 

Ροβίθης Μάνος 

10.50-11.20 Διάλλειμα για καφέ  

11.20-11.40 
Σύγκριση βλαβών κτιρίων κατά τους δύο 

πρόσφατους  ισχυρούς σεισμούς στην Κεφαλονιά 
Σαλονικιός Θωμάς 

11.40-12.00 
Ενοργάνωση και παρακολούθηση της απόκρισης 

κτιρίου στην Κεφαλονιά 
Σαλονικιός Θωμάς 

12.00-12.20 
Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου 

δημοσίων κτηρίων Ληξουρίου 
Σέξτος Αναστάσιος 

12.20-12.40 Εξέλιξη αποκαταστάσεων σεισμοπλήκτων κτηρίων  Κλεάνθη Μαρία 

12.40-13.30 Ερωτήσεις-Συζήτηση  

13.30-14.30 Μεσημεριανή διακοπή, ελαφρύ γεύμα 

Απογευματινή Συνεδρία 

14.30-14.50 
Επεμβάσεις βελτίωσης της συμπεριφοράς σε σεισμό 

ιστορικών κατασκευών από λιθοδομή 
Μιλτιάδου Ανδρονίκη 

14.50-15.10 

Η απόκριση στο σεισμό των κτηρίων από τοιχοποιία 

της Κεφαλονιάς και προτάσεις για την βελτίωση της 

συμπεριφοράς τους   

Καραντώνη Φυλλίτσα 

15.10-15.30 
Αντισεισμική διαμόρφωση κτηρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα  
Φαρδής Μιχαήλ 

15.30-15.50 Τεχνολογία επεμβάσεων Δρίτσος Στέφανος 

15.50-16.20 Ερωτήσεις συζήτηση  

16.20-16.40 Διάλλειμα για καφέ 

16.40-17.40 
Στρογγυλό Τραπέζι 

(Πρόεδρος ΟΑΣΠ, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ, Σ. Δρίτσος...) 
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Οι σεισμοί (Mw 6.0) στις 26 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2014.  

Το γεωδυναμικό και σεισμοτεκτονικό πλαίσιο ως παράμετροι 

διαμόρφωσης των ζημιών και των αστοχιών 

ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘ., ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝ., ΓΚΑΝΑΣ ΑΘ., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΣΠ., ΑΛΕΞΟΥΔΗ Β., ΑΒΡΑΜΕΑ Β., 

ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ ΧΡ., ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝ., ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΠΛ., ΚΟΥΡΟΥ ΑΣ., ΛΑΛΕΧΟΣ ΣΠ., 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Μ., ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ., ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 

Περίληψη 

Η Κεφαλονιά βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του Ελληνικού τόξου και σε απόσταση μερικών 

χιλιομέτρων ανατολικά της Ελληνικής τάφρου που αποτελεί ένα ενεργό περιθώριο 

υποβύθισης της λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από τη λιθόσφαιρα 

του Αιγαίου. Η ζώνη αυτή τερματίζεται στο ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, 

που αποτελεί την κύρια τεκτονική δομή της περιοχής διαδραματίζοντας σημαντικό 

ρόλο στην γεωδυναμική της εξέλιξη. 

Ένα επεισόδιο στη γεωδυναμική εξέλιξη της Κεφαλονιάς είναι και η σεισμική ακολουθία 

στις αρχές του 2014. Η ακολουθία αυτή περιελάμβανε δύο κύριους σεισμούς ίδιου 

μεγέθους (Mw 6.0), που εκδηλώθηκαν διαδοχικά σε μικρά διαστήματα τόσο χρόνου 

(26 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου) όσο και χώρου (στη χερσόνησο της Παλικής). Δύο 

υποπαράλληλα ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, κλίσης προς ΝΑ και δεξιόστροφης 

οριζόντιας ολίσθησης με μικρή ανάστροφη συνιστώσα ενεργοποιήθηκαν στη χέρσο 

της Παλικής ένα σε κάθε σεισμό. 

Οι σεισμοί προκάλεσαν επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο 

περιβάλλον του δυτικού τμήματος της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα στη χερσόνησο της 

Παλικής, στο δυτικό τμήμα του Αίνου και στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του 

Αργοστολίου. Τα γεωδυναμικά φαινόμενα διακρίθηκαν σε πρωτογενή 

συμπεριλαμβανομένων μόνιμων μετατοπίσεων τεκτονικής προέλευσης (ανυψώσεις και 

βυθίσεις) και δευτερογενή συμπεριλαμβανομένων εδαφικών ρωγμών, φαινομένων 

αστάθειας (κυρίως κατολισθήσεις και καταπτώσεις), φαινομένων ρευστοποίησης και 

υδρολογικών ανωμαλιών. 

Από τη σύγκριση όλων των διαθέσιμων στοιχείων συμπεραίνεται ότι υπάρχει έντονη 

συσχέτιση γεωδυναμικών φαινομένων και καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον με 

το γεωδυναμικό και σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής και ειδικότερα με τα ήδη 

χαρτογραφημένα ενεργά ρήγματα της πληγείσας περιοχής και τις προβολές στην 

επιφάνεια των ενεργοποιημένων δεξιόστροφων οριζοντιολισθητικών ρηγμάτων, όπως 

αυτά προέκυψαν από τους μηχανισμούς γένεσης των σεισμών. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 

 

Ισχυρή σεισμική κίνηση των σεισμών στην Κεφαλονιά 

(26/1  &  3/2/2014) 

Θεοδουλίδης Ν., Μάργαρης Β., Παπαϊωάννου Χ. , Σαββαϊδης Α. 

Περίληψη 

Στις 26/1/2014 (15:55μμ τοπική ώρα), ισχυρός σεισμός μεγέθους Μ6.1 έπληξε 

την  Κεφαλονιά με πλειόσειστη περιοχή και βλάβες στο δομημένο περιβάλλον, 

κυρίως στη χερσόνησο της Παλικής. Σε διάστημα  μιας εβδομάδας (3/2/2014, 

05:08πμ τοπική ώρα) ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους Μ6.0, βορειότερα του 

πρώτου, με επίκεντρο την Παλική έπληξε και πάλι το νησί επιδεινώνοντας την 

εικόνα βλαβών. Τα επίκεντρα των δύο σεισμών και ο μηχανισμός γένεσης τους 

δίνονται στο Σχ. 1, μαζί με εκείνο του μεγαλύτερου μετασεισμού και τον τυπικό 

μηχανισμό γένεσης σεισμών της περιοχής. 

 

Σχ. 1. Επίκεντρα των δύο κύριων σεισμών στην Κεφαλονιά (κόκκινα αστέρια), 

του μεγαλύτερου μετασεισμού (κίτρινο αστέρι) με τους αντίστοιχους 

μηχανισμούς γένεσης(πηγή HUSN, και GCMT, αντίστοιχα). Τυπικός μηχανισμός 

γένεσης σεισμών της περιοχής (γκρί μπαλόνι) από τουςΠαπαζάχος και 

Παπαζάχου 1997. 
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Στο νησί της Κεφαλονιάς αμέσως μετά τον πρώτο σεισμό στις 26/1/2014, 

αναπτύχθηκε από τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ προσωρινό δίκτυο σεισμογράφων και 

επιταχυνσιογράφων για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της 

μετασεισμικής ακολουθίας και της ισχυρής σεισμικής δόνησης. Οι δύο κύριοι 

σεισμοί έδωσαν πλήθος σημαντικών καταγραφών ισχυρής δόνησης στο 

Αργοστόλι και στο Ληξούρι. Στο χωριό Χαβριάτα κατά το δεύτερο σεσιμό στις 

3/2/2014, καταγράφτηκε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στον Ελληνικό χώρο 

εδαφική επιτάχυνση (0.77g: 77% της επιτάχυνσης της βαρύτητας). Τα φάσματα 

απόκρισης επιτάχυνσης των δύο ισχυρών σεισμών δίνονται στο Σχ. 2. Οι τιμές 

και το φασματικό σχήμα, ιδιαίτερα στο Ληξούρι (τ. Δημαρχείο), μαρτυρούν 

καταγραφή ισχυρής δόνησης κοντινού πεδίου (near-field), χωρίς φυσικά να 

αποκλείεται η επίδραση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών. Η αξιοποίηση των 

δεδομένων ισχυρής δόνησης από τους πρόσφατους σεισμούς στην 

Κεφαλονιά, ιδίως στο κοντινό πεδίο, πρόκειται να συμβάλει σημαντικά στην 

εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνική σεισμολογία, εδαφοδυναμική και 

αντισεισμικές κατασκευές. 

 

 

Σχ. 2. Φάσματα απόκριση επιτάχυνσης στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι από 

τους σεισμούς στις 26/1/2014(Μ6.1) και 3/2/2014 (Μ6.0). 
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

 

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014: 

Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και 

συμπεριφορά υποδομών 

Κωνσταντία Μάκρα, ΜάνοςΡοβίθης 

 

Περίληψη 

 

Στις 26 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2014 το νησί της Κεφαλονιάς 

σείστηκε από 2 ισχυρέςδονήσειςΜw 6.1 και 6 αντίστοιχα οι οποίες επέφεραν 

αστοχίες κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) στη χερσόνησο της Παλικής τόσο 

γεωτεχνικού όσο και δομοστατικού ενδιαφέροντος. Οι γεωτεχνικές αστοχίες 

που παρατηρήθηκαν αναφέρονται κυρίως σε βραχοπτώσεις – κατολισθήσεις, 

αστοχίες πρανών, ρευστοποιήσεις, συνιζήσεις και πλευρικές μετακινήσεις οι 

οποίες επέφεραν εμμέσως ή αμέσως βλάβες στα έργα υποδομής (κυρίως στο 

οδικό δίκτυο και στα λιμάνια) του νησιού και αποτυπώθηκαντόσο μετά τον 

πρώτο όσο και μετά τον δεύτερο σεισμό αθροιστικά. Και οι δύο ισχυροί σεισμοί 

καταγραφήκαν από δίκτυο επιταχυνσιογράφων που διατηρεί μόνιμα στο νησί 

ο ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ αλλά και από επιταχυνσιογράφους που εγκαταστάθηκαν στο 

νησί την επομένη της γένεσης του πρώτου σεισμού. Οι καταγραφές που 

απέδωσε το δίκτυο αυτό αξιοποιήθηκαν σε συνδυασμό με προκαταρκτικά 

αποτελέσματα αναλύσεων σεισμικής απόκρισης με σκοπό να αξιολογηθεί, 

από άποψη επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση, η 

σφοδρότητα των σεισμικών δονήσεων όπως αποτυπώθηκε στις ενόργανες 

μετρήσεις αλλά και η αποτίμηση των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού τόσο 

του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού όσο και του Ευρωκώδικα 8.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 

 

 

Γέφυρα De Βosset στο Αργοστόλι: Επεμβάσεις 

ενίσχυσης και συμπεριφορά στους ισχυρούς 

σεισμούς 26/01/2014 και 03/02/2014  

Μάνος Ροβίθης, Κυριαζής Πιτιλάκης, Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Ιωάννα 

Καράνη, Ελένη Χωραφά και Ελένη Ζαρογιάννη  

Περίληψη 

Η ιστορική γέφυρα “De Bosset” στο Αργοστόλι κατασκευάστηκε αρχικά το 1830 

ως λιθόκτιστη γέφυρα. Η αρχιτεκτονική της διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από 

διαδοχικές καμάρες οι οποίες στηρίζονται σε βάθρα μεγάλου εμβαδού 

κάτοψης και μικρού ύψους το οποίο μεταβάλλεται κατά μήκος του άξονά της. 

Ο ισχυρός σεισμός Ms7.2 του 1953 προκάλεσε σημαντικές βλάβες στον 

φέροντα οργανισμό της γέφυρας όπως εκτεταμένες ρηγματώσεις στο 

κατάστρωμα, έντονες διαφορικές καθιζήσεις και τοπικές καταρρεύσεις. Κατά 

την δεκαετία 1960-1970 ανακατασκευάστηκαν πλήρως τμήματα της γέφυρας 

με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος προκαλώντας σημαντική αλλοίωση της 

ομοιογένειας των υλικών της γέφυρας και μεταβολή της δυσκαμψίας της.  Το 

2005 εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και 

Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του ΑΠΘ μελέτη ενίσχυσης και 

αποκατάστασης της γέφυρας, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ. Στο πλαίσιο της μελέτης αποτυπώθηκε 

λεπτομερώς η παθολογία της γέφυρας και διαπιστώθηκαν οι κρίσιμες διατομές 

μειωμένου συντελεστή ασφάλειας έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων με 

χρήση επιτόπου και εργαστηριακών μετρήσεων και αναλύσεων της σεισμικής 

της ευστάθειας για διάφορα σεισμικά σενάρια, συνεκτιμώντας την επιρροή της 

αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής. Η παραπάνω μελέτη οδήγησε σε μια 

ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων ενίσχυσης στο έδαφος θεμελίωσης και τον 

φέροντα οργανισμό της γέφυρας με χρήση μικροπασσάλων και εγκάρσιων 

εντατήρων ενίσχυσης της πλευρικής ευστάθειας της γέφυρας. Οι επεμβάσεις 

εφαρμόστηκαν πρόσφατα, πριν τους δυο ισχυρούς σεισμούς Μ6.1 και Μ6.0 

που έπληξαν την Κεφαλονιά στις 26/01/2014 και 03/02/2014, αντίστοιχα, 

συμβάλλοντας στην πολύ καλή συμπεριφορά της γέφυρας “De Bosset” χωρίς 

καθόλου βλάβες, παρά τις υψηλές τιμές επιταχύνσεων που καταγράφηκαν. Σε 

αντίθεση, γειτονικός κρηπιδότοιχος υπέστη μόνιμη καθίζηση και οριζόντια 

μετακίνηση. Η ιδιαίτερα ικανοποιητική συμπεριφορά της γέφυρας 

επιβεβαιώνεται μέσω στοχευμένων αναλύσεων με χρήση καταγραφών των δυο 

σεισμών από κοντινό σταθμό επιταχυνσιογράφου του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 

Σύγκριση βλαβών κτιρίων κατά τους δύο πρόσφατους 

ισχυρούς σεισμούς στην Κεφαλονιά 

Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Καρακώστας Χρήστος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Λεκίδης Βασίλειος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Μορφίδης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Περίληψη 

Στην παρουσίαση αυτή χρησιμοποιούνται στοιχεία από δύο αυτοψίες που 

έγιναν στην χερσόνησο της Παλικής και στο Αργοστόλι, μετά από τους δύο 

ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν το Νησί της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014 και 

3/2/2014. Κατά την διάρκεια των αυτοψιών συλλέχθηκαν στοιχεία για τον τύπο 

των κατασκευών που υπάρχουν στην σεισμόπληκτη περιοχή και τις βλάβες 

που εμφανίστηκαν. Οι κυριότερες ομάδες κατασκευών στην σεισμόπληκτη 

περιοχή είναι: 

1. Μονώροφα και διώροφα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία μικρής 

σπουδαιότητας ή συνήθους χρήσης. 

2. Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

3. Μνημειακές κατασκευές και άλλα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς από 

φέρουσα τοιχοποιία. 

4. Λοιπές κατασκευές όπως κτίρια από ξύλο, πέτρινες γέφυρες και γέφυρες 

οπλισμένου σκυροδέματος. 

Στον δεύτερο σεισμό επλήγησαν κυρίως τα κτίρια της χερσονήσου της Παλικής 

ενώ στο Αργοστόλι οι βλάβες που αναπτύχθηκαν κατά τον πρώτο σεισμό δεν 

επιδεινώθηκαν. Σε κτίρια της πρώτης κατηγορίας υπήρξαν έντονες 

ρηγματώσεις και μερικές καταρρεύσεις κατά τους δύο σεισμούς. Στα κτίρια 

από οπλισμένο σκυρόδεμα επιβεβαιώθηκε η παρατήρηση επιδείνωσης των 

βλαβών σε κτίρια της Παλικής κατά τον δεύτερο σεισμό και η μη επιδείνωσή 

των βλαβών στα κτίρια του Αργοστολίου. Οι μνημειακές κατασκευές και τα 

λοιπά κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς στα οποία εμφανίστηκαν βλάβες κατά 

τον πρώτο σεισμό υπήρξε επίσης επιδείνωση των βλαβών κατά τον δεύτερο 

σεισμό. Οι βλάβες εμφανίστηκαν στο άνω μέρος των κτιρίων αυτών και μεταξύ 

των ανοιγμάτων. Κατά τον δεύτερο σεισμό, κυρίως διευρύνθηκαν και 

επεκτάθηκαν οι ρηγματώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τον πρώτο σεισμό. 

Στις κατασκευές της τέταρτης κατηγορίας δεν εντοπίστηκαν σημαντικές βλάβες. 

Η απόκριση των κτιρίων στην Κεφαλονιά, κατά τους δύο σεισμούς, ήταν 

γενικώς καλή και οφείλεται στην υψηλή αντοχή και δυσκαμψία που διέθεταν.   
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Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 

Ενοργάνωση και παρακολούθηση της απόκρισης 

κτιρίου στην Κεφαλονιά 

Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Καρακώστας Χρήστος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Λεκίδης Βασίλειος, Διευθυντής Ερευνών ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Μορφίδης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ 

Περίληψη 

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφεται η διάταξη ενοργάνωσης ενός κτιρίου 

διοικητικής χρήσης το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Νοσοκομείο του Ληξουρίου. 

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γίνεται 

παρουσίαση των κυριότερων σεισμικών διεγέρσεων που καταγράφηκαν από 

την μετασεισμική δραστηριότητα της περιοχής καθώς επίσης και η απόκριση 

του κτιρίου κατά τις διεγέρσεις αυτές. Τονίζεται ότι καταγράφηκαν διεγέρσεις με 

εδαφική επιτάχυνση μέχρι 18%g. Παρουσιάζονται αναλύσεις για τον 

προσδιορισμό δυναμικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Οι καταγραφές από 

την ενοργάνωση του κτιρίου συγκρίνονται με καταγραφές επιταχυνσιογράφων 

με στόχο την βαθμονόμιση των φασμάτων που παράγονται από τα 

καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα. 

  

    

 
 

 

 

 

 

 

Κτίριο που ενοργανώθηκε, καταγραφή 

μετασεισμού και διάγραμμα ταχέως 

μετασχηματισμού Fourier (FFT). 

Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κτιρίου 0.11 – 

0.12 sec. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 

 

 

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου 

δημοσίων κτηρίων Ληξουρίου  

Α. Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. 

Κ. Στυλιανίδης, καθ. Α.Π.Θ.   

 

Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρουσίασης είναι η κριτική επισκόπιση των δεδομένων του 

προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων του Ληξουρίου και η αντιπαραβολή 

τους με τις παρατηρηθείσες βλάβες κατά τον διπλό σεισμό της 26.1.2014 και 

3.2.2014. Ο προσεισμικός έλεγχος δημοσίων κτιρίων διενεργείται με ευθύνη του 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) από το 2001 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων 

Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης. Σκοπός του ελέγχου είναι η καταγραφή 

και η πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους διακινδύνευσης (seismic risk), 

προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον 

περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι η 

σεισμική διακινδύνευση, με την ευρύτερη έννοια, συνεκτιμά τόσο τη σεισμική 

επικινδυνότητα (seismic hazard) όσο και τη δομική τρωτότητα (seismic 

vulnerability) καθώς και τη σπουδαιότητα και χρήση του δομήματος. Ο 

προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της 

χώρας από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας 

των κτιρίων και εγκαταστάσεων. Τα δελτία που αποστέλλονται στον Ο.Α.Σ.Π., 

εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, βαθμονομούνται και 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου: Α, Β, Γ. 

Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης των δελτίων, που καθορίζει την 

προτεραιότητα για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, αποστέλονται από τον Ο.Α.Σ.Π. 

στις αντίστοιχες Περιφέρειες προκειμένου να δρομολογηθεί ο δευτεροβάθμιος 

έλεγχος. Παράλληλα η Επιτροπή Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων του Ο.Α.Σ.Π. 

έχει επεξεργασθεί το πλαίσιο, τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του 

Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων (από Ο.Σ. και τοιχοποιία), ώστε 

να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, 

πρωτοβάθμιος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί σε συνολικά 46 στατικώς 

ανεξάρτητα κτίρια, σε έξι δήμους του νησιού. Η μέση τιμή διακινδύνευσης 

(βαθμολογίας) των κτιρίων ανά δήμο υπήρξε σχετικά ομοιόμορφη. Από την 

έμμεση αντιπαραβολή της πρόβλεψης του προσεισμικού ελέγχου και της 

πραγματικής σεισμικής συμπεριφοράς των δημοσίων κτιρίων κατά τη διάρκεια 

12



 

 

του πρόσφατου σεισμού, προκύπτει ότι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος παρείχε σε 

γενικές γραμμές μια συντηρητική πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κτιρίων. 

Σημειώνεται ότι αυτή η σύγκριση είναι αναπόφευκτα έμμεση εξαιτίας της 

διαφορετικής κατά περίπτωση πραγματικής σεισμικής έντασης για κάθε 

περίπτωση δημοσίου κτιρίου, η οποία δεν υπεισέρχεται κατά την προσεισμική 

αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης. Κρίνεται επίσης θετικά το γεγονός ότι 

δεν παρατηρήθηκε περίπτωση δημοσίου κτιρίου το οποίο να παρουσίασε 

σημαντικές βλάβες και να διέλαθε της προσοχής του προσεισμικού ελέγχου.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Εξέλιξη Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κτηρίων 

 

Μαρία Κλεάνθη, Προισταμένη Υ.Α.Σ. 

Περίληψη 

Παρουσίαση της εξέλιξης αποκατάστασης στα σεισμόπληκτα κτήρια. 

Επιπλέον, θα επισημανθούν τα συνηθέστερα προβλήματα διεκπεραίωσης των 

φακέλων επισκευής. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα σε διαφάνειες από 

τους υποβληθέντες φακέλους, του απαιτούμενου τρόπου σύνταξης των 

δικαιολογητικών της μελέτης, ώστε αφενός μεν να υποβοηθηθούν οι μηχανικοί 

στην ορθή σύνταξη και αφετέρου να αναδειχθούν τα προβλήματα που 

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των Αποφάσεων περί ελάχιστων 

επεμβάσεων 
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Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Επεμβάσεις βελτίωσης της συμπεριφοράς σε σεισμό 

ιστορικών κατασκευών από λιθοδομή  

Α. Μιλτιάδου- Fezans, Δρ Πολ. Μηχανικός 

 

Περίληψη 

Για τη στερέωση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού των ιστορικών 

κατασκευών από λιθοδομή απαιτείται η πραγματοποίηση ενός συνδυασμού 

δομητικών επεμβάσεων, η επιλογή των οποίων προκύπτει από μία ειδική μελέτη 

Δομητικής τεκμηρίωσης, διάγνωσης και αποκατάστασης της κατασκευής. Στο 

πλαίσιο της μελέτης αυτής, που βασίζεται σε διεπιστημονική προσέγγιση και 

συνεργασία, προσδιορίζονται οι εκάστοτε βέλτιστες επεμβάσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την αξία της ασφάλειας του μνημείου και των επισκεπτών του, 

όσο και τις άλλες αξίες του μνημείου.  

Οι συνηθέστερες μέθοδοι και τεχνικές επέμβασης μπορούν να ταξινομηθούν 

σε μεγάλες ομάδες ανάλογα με το στόχο που υπηρετούν, ως εξής: α) 

επεμβάσεις που στοχεύουν στην βελτίωσης της συμπεριφοράς των διαφόρων 

δομικών μελών από τοιχοποιία (αρμολογήματα, κλειδιά συρραφής, τοπικές 

ανακτίσεις, υδραυλικά ενέματα, αποκατάσταση ενισχυμένων ζωνών, κλπ), β) 

επεμβάσεις βελτίωσης της σύνδεσης των τοιχοποιιών μεταξύ τους, καθώς και 

της σύνδεσης των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων με τα οριζόντια 

(πατώματα, στέγες, κλπ), γ) επεμβάσεις που επιλέγονται για τη μείωση ή 

κατάργηση των οριζόντιων ωθήσεων στα κατακόρυφα στοιχεία (από στέγες, 

τόξα, θόλους, κλπ.) και δ) επεμβάσεις βελτίωσης της διαφραγματικής 

λειτουργίας των πατωμάτων, στεγών, θολοδομιών κλπ.  

Στην περίπτωση των ιστορικών κατασκευών οι διάφορες τεχνικές επέμβασης 

εξετάζονται επίσης και ως προς τις τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις τους στις άλλες 

αξίες των κατασκευών αυτών (π.χ. χρήση μανδυών από ωπλισμένο 

σκυρόδεμα, εισαγωγή στο εσωτερικό των κατασκευών νέου φέροντα 

οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κλπ).  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές έρευνες και πιλοτικές εφαρμογές για 

ορισμένες επεμβάσεις (όπως υδραυλικά ενέματα) που έχουν συμβάλλει 

σημαντικά στον ορθολογικότερο σχεδιασμό και την αρτιότερη εφαρμογή τους, 

καθώς και την αποτίμηση της επισκευαστικής τους ικανότητας.  

 

Θα παρουσιασθούν συνοπτικά οι τεχνικές επέμβασης, τα κυριότερα 

αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και παραδείγματα από μελέτες και έργα σε 

διάφορα μνημεία, για την καλύτερη επεξήγηση των διαφόρων θεμάτων. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ, Αργοστόλι  6/6/2014 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Η απόκριση στο σεισμό των κτηρίων από τοιχοποιία 

της Κεφαλονιάς και προτάσεις για την βελτίωση της 

συμπεριφοράς τους  

Φ. Καραντώνη, Λέκτορας ΠΠ 

Περίληψη 

Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953 τα Ιόνια νησιά και φυσικά και η 

Κεφαλονιά ανοικοδομείται με βάση τις προτάσεις  των Διευθύνσεων Ε4 και Ε8 

της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών. Οι 

προτάσεις περιλαμβάνουν πρότυπα κτηρίων και παρέχουν πλήρη μελέτη για 

την κατασκευή τους. Για τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία τα οποία και είναι 

γνωστά ως κτήρια της Αρωγής, εισάγεται ένα νέο για τα τότε δεδομένα 

σύστημα δόμησης. Πρόκειται για συνδυασμό οπλισμένης και διαζωματικής 

(περισφυγμένης) τοιχοποιίας. Οπως απέδειξε η σεισμική ακολουθία του 2014, 

τα κτήρια αυτά επέδειξαν αξιοσημείωτα καλή συμπεριφορά. Στην παρουσίαση 

αποτιμάται μέσω αναλυτικών μεθόδων η συμπεριφορά αυτού του τύπου 

κτηρίων. Προέκυψε ότι αφ΄ενός η θεμελιώδης περίοδος τους είναι εξαιρετικά 

μικρή (0,03sec)οπότε από τα φάσματα απόκρισης η επιτάχυνση που ασκήθηκε 

ήταν 1,0g, και αφ΄ετέρου οι μετακινήσεις ήσαν οι μισές από όσο αν τα κτήρια 

ήσαν από άοπλη τοιχοποιία.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διατάξεις των ευρωκωδίκων για τη διαζωματική 

τοιχοποιία καθώς και η επίδραση του τρόπου αγκύρωσης των κατακόρυφων 

διαζωμάτων με την τοιχοποιία στη διατμητική αντοχή των τοίχων.  

Η εμπειρία της Κεφαλονιάς αποδεικνύει ότι η χρήση οπλισμένης η διαζωματικής 

τοιχοποιίας ενδείκνυται για τη δόμηση νέων αντισεισμικών κατασκευών 

χαμηλού ύψους.   

Κατοψη 
Κύριες εφελκυστικές τάσεις για 

σεισμικό συνδυασμό 
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Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Αντισεισμική διαμόρφωση κτηρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

Μιχαήλ Φαρδής, Καθηγητής ΠΠ 

Περίληψη 

Οι γνώσεις μας και η ισχύς των κανονισμών περιορίζονται σε κτίρια με ευνοϊκή 

μορφολογία του δομικού συστήματος. Οσο δυσμενέστερη είναι η δομική 

μορφολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα της σεισμικής 

συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά ευνοϊκής δομικής μορφολογίας κτιρίων 

οπλισμένου σκυροδέματος είναι: α) Σαφές και απλό δομικό σύστημα 

ανάληψης σεισμικών δράσεων, αποτελούμενο από συνεχή επίπεδα πλαίσια 

και/ή ισχυρά τοιχώματα, διατεταγμένα σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις 

της κάτοψης. β) Συμμετρία, ομοιομορφία και κανονικότητα σε κάτοψη των 

στοιχείων ανάληψης της σεισμικής δράσης. γ) Κάτοψη με περίπου τετράγωνο 

σχήμα, χωρίς σημαντικές εσοχές/εξοχές και χωρίς σημαντικά εσωτερικά κενά 

(για φωταγωγούς, κ.α.). δ) Μικρή εκκεντρότητα κέντρου μάζας-κέντρου 

δυσκαμψίας ε) Κύρια στοιχεία δυσκαμψίας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 

περίμετρο, ώστε να αυξάνεται η δυστρεψία περί κατακόρυφο άξονα. στ) 

Ομοιομορφία στις διαστάσεις κάτοψης, στη μάζα και δυσκαμψία ορόφων. ζ) 

Καθ' ύψος κατανομή της αντοχής σε οριζόντιες δράσεις παρόμοια με αυτήν 

των σεισμικών αδρανειακών δυνάμεων (αποφυγή υπεραντοχής ορόφων λόγω 

τοιχοπληρώσεων, πχ Pilotis). η) Πολλαπλότητα και συνέχεια διαδρομών 

δυνάμεων από τις θέσεις όπου δημιουργούνται λόγω αδράνειας μέχρι τη 

θεμελίωση. θ) Απλές συνδέσεις στοιχείων, που να εξασφαλίζουν ομαλή ροή 

των δυνάμεων από το ένα στοιχείο στο άλλο, χωρίς τοπικές συγκεντρώσεις 

έντασης. ι) Σύνδεση όλων των κατακορύφων στοιχείων στις οριζόντιες 

στάθμες των μαζών και στη θεμελίωση, ώστε να εξασφαλίζονται κοινές 

οριζόντιες μετακινήσεις (άκαμπτα διαφράγματα). ια) Απουσία κοντών 

υποστυλωμάτων. ιβ) Μικρή συνολική μάζα. 

Η δυναμική φασματική ανάλυση που απαιτούν οι κανονισμοί για κτίρια που δεν 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά β, γ, δ και ε, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις 

επιπτώσεις έλλειψης των χαρακτηριστικών αυτών. Για τα υπόλοιπα, και κυρίως 

για τα ζ, θ και ια, η απουσία τους σημαίνει κτίριο στα όρια ισχύος των 

κανονισμών και της δυνατότητας πρόβλεψης της σεισμικής συμπεριφοράς. 

Παρουσιάζονται παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο όπου η δυσμενής 

δομική μορφολογία έπαιξε βασικό ρόλο στις βλάβες ή στην κατάρρευση. 
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Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 
 

Τεχνικές Επεμβάσεων  

Σ. Η. Δρίτσος Καθηγητής ΠΠ  

Περίληψη 

Το πρώτο βασικό βήμα για την επιλογή της τεχνικής επέμβασης σε ένα κτίριο με 

βλάβες από σεισμό είναι η διάγνωση της αιτίας της βλάβης. Για το σκοπό 

αυτό, ο ΚΑΝΕΠΕ, αποτελεί σήμερα το καταλληλότερο εργαλείο για τις 

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ.). Ο ΚΑΔΕΤ ελπίζουμε ότι θα 

ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο για κατασκευές από τοιχοποιία.  

Επιλέγοντας ως θέμα παρουσίασης  τις επεμβάσεις σε κατασκευές από Ο.Σ., 

και ακολουθώντας την διάρθρωση του Κεφ. 8 του ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 2187/05-09-

2013), οι σχετικές τεχνικές επέμβασης μπορούν να καταγηριοποιηθούν 

ανάλογα με την διαγνωσθείσα ανεπάρκεια ως εξής: α) Επεμβάσεις με στόχο 

την επισκευή δηλ. αποκατάσταση του/των ή του στοιχείου/ων στην προ της 

βλάβης κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι τεχνικές 

αποκατάστασης ίσης διατομής και η τεχνική των ρητινέσεων, β) επεμβάσεις με 

στόχο την αύξηση της καμπτικής ή διατμητικής ικανότητας ή της 

πλαστιμότητας ή της δυσκαμψίας συγκεκριμένων δομικών στοιχείων , γ) 

Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της συνολικής φέρουσας ικανότητας της 

κατασκευής με προσθήκη νέων στοιχείων (ενφάτνωση πλαισίων, προσθήκη 

τοιχωμάτων, ενίσχυση τοιχοπληρώσεων, προσθήκη δικτυωτών συστημάτων).  

Για την τεχνολογία των μεθόδων επέμβασης, ως βασικός οδηγός προτείνεται η 

εφαρμογή των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221/30-07-2012 

με κωδικό 14-x-xx-xx που έχουν κύριο αντικείμενο τις «Εργασίες αποκατάστασης 

ζημιών κατασκευών από Σεισμό» και αφορούν κατασκευές τόσο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και από φέρουσα τοιχοποιία. Εδώ παρουσιάζονται 

κρίσιμα σημεία αρτιότητας εφαρμογής για μερικές από τις πλέον «δημοφιλείς» 

τεχνικές όπως το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, οι ρητινέσεις, η τοποθέτηση 

βλήτρων  καθώς και η αναγκαία εκτράχυνση της επιφάνειας του 

σκυροδέματος του υπάρχοντος στοιχείου στις θέσεις επαφής με το νέο 

σκυρόδεμα.  
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