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ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Από τα πλέον επικίνδυνα γεωλογικά φαινόμενα:Από τα πλέον επικίνδυνα γεωλογικά φαινόμενα:
Σε ανθρώπινες ζωές :
 Στην Ευρώπη 16 000 θύματα στα τελευταία 100 χρόνια (International Στην Ευρώπη 16.000  θύματα στα τελευταία 100 χρόνια (International 

Disaster Database)
 Παγκοσμίως τα θύματα υπολογίζονται σε  2-3 χιλιάδες ετησίως (D.Petley, 

i i C )International Landslide Center)

Και σε καταστροφές :
 Το κό ος εκ ά α ε 6 δ ς ευρώ ε η ίως (Word Landslides For m) Το κόστος εκτιμάται σε 6 δις ευρώ ετησίως (Word Landslides Forum)

Ανάλογα με τον τρόπο μετακίνησης των υλικών
λ θή δ ί έ β ύ ύοι κατολισθήσεις διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τύπους:

• Καταπτώσεις (Falls) προκαλούν στην Ελλάδα τα πιο πολλά θύματα
• Ροές (Flows) προκαλούν θύματα και καταστροφέςΡοές (Flows) προκαλούν θύματα και καταστροφές
• Ολισθήσεις (Slides) προκαλούν συνήθως καταστροφές
• Σύνθετες (Complex)



ΡΟΕΣ (FLOWS)
 Σαν ροές χαρακτηρίζονται (συνήθως) ταχείες κινήσεις μείγματος  
εδαφικών υλικών, πετρωμάτων, νερού και αέρα,  με μορφή  
αχύρευ ου υγρούπαχύρευστου υγρού .

 Διαφέρουν από τις ολισθήσεις, στις οποίες παρατηρείται κίνηση 
μιας «συνεκτικής» μάζας υλικών πάνω σε μία εκπεφρασμένημιας  «συνεκτικής»    μάζας υλικών πάνω σε μία εκπεφρασμένη 
επιφάνεια ολίσθησης. 

 Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ροών : Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ροών :
 Ροή κορημάτων (Debris Flow): είναι κίνηση μαζών που 
περιέχουν λάσπη, άμμο, βράχους (ακόμη και τεραστίων ρ χ η, μμ , βρ χ ς ( μη ρ
διαστάσεων), νερό και αέρα. Τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 
των υλικών, πρέπει να έχει κοκκομετρία άμμου και 
μεγαλύτερη. 

 Λασποροή (Mud Flow) : η μετακινούμενη μάζα απαρτίζεται 
ί ό λ ή λ ά (ά λ λύ )κυρίως από λεπτομερή υλικά (άργιλοι και ιλύες). 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΡΟΩΝ
 Πλαγιές με ρέματα, το οποία και παρέχουν «κανάλι Πλαγιές με ρέματα, το οποία και παρέχουν  «κανάλι 
διοχέτευσης» των ροών, αλλά και βοηθούν την εκδήλωση 
φαινομένων, υποσκάπτοντας τα εκατέρωθεν πρανή. 
 Άφθονο νερό από βροχοπτώσεις (που αυξάνουν και την 
παροχή των πηγών) και από γρήγορο λιώσιμο χιονιού. Συναντούν 

έ λ ά λ ά δ β έ λ ώσυσσωρευμένα χαλαρά υλικά, τα διαβρέχουν, ελαττώνουν την 
γωνία τριβής τους, προσθέτουν βάρος και δημιουργούν την ροή.
 Άφθονα υλικά Άφθονα υλικά

- Λεπτόκοκκα, που καθορίζουν και τα ρεολογικά
χαρακτηριστικά των φαινομένων και

- Κορήματα, που στον ελληνικό χώρο, συνήθως προέρχονται 
ή από υπερκείμενα πρανή ιζηματογενών  στρωματωδών
ε ρω ά ων ή α ό αλα ές κα ολ θή ε ςπετρωμάτων, ή από παλαιές κατολισθήσεις.
 Έλλειψη βλάστησης



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΡΟΩΝ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
 Σ Ελλάδ δ ί δ ί θ έ ό Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο, 
όπως είναι σε χώρες με τροπικό κλίμα ή σε χώρες με ηφαίστεια 
(φαινόμενα Lahar)(φαινόμενα Lahar).
Μπορεί να εμφανισθεί σε περιοχές που συναντώνται 
πετρώματα με παχύ μανδύα αποσάθρωσης. Πλέον πιθανές, 
θεωρούνται  οι περιοχές , που το υπόβαθρό τους είναι  
ηφαιστειακά βασικά πετρώματα, που επιφανειακά καλύπτονται 

ύ δ ό δύ έ άλ όμε παχύ εδαφικό  μανδύα, που περιέχει  μεγάλο ποσοστό 
αργιλικών υλικών, ακόμα και διογκώσιμων (ιδιαίτερα  
μοντμοριλονίτες).μοντμοριλονίτες).
 Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον Φλύσχη (όπου 
εμφανίζονται κυρίως ολισθήσεις), ενώ στα Νεογενή (κυρίως 
στους αργιλικούς «μπλέ» ορίζοντες), τα φαινόμενα ροών, έχουν 
συνήθως τοπικό χαρακτήρα.



ΒΑΜΒΑΚΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ



Ροή λάσπης, Βαμβακές Κορινθίας σε οφιολίθους. Φωτογραφία  ΙΓΜΕ



Ροή λάσπης Βαμβακές Κορινθίας. Φωτογραφία ΙΓΜΕ



ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΡΟΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΡΟΩΝ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ     
ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ  ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 
ΔΙΟΤΙ:
1. ΄Εχει εντονότατη μορφολογία και πάρα πολλά ρέματα
2. Δέχεται άφθονο νερό βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της, όπου 

παρατηρούνται και τα περισσότερα φαινόμενα.ρ ηρ ρ ρ φ μ
3. Έχει πολλές ενότητες στρωματωδών ασβεστολίθων και κερατολίθων, που 

δίνουν τεράστιους όγκους κορημάτων που καταπίπτουν σε πιο ομαλές 
περιοχές που συνήθως είναιπεριοχές που συνήθως είναι
 Ιλυοαργιλικοί σχηματισμοί εντός της στρωματογραφικής στήλης της

Πίνδου (συνήθως Πρώτος Φλύσχης)
 Μέτωπα εφιππεύσεων Μέτωπα εφιππεύσεων
 Στο μέτωπο της επώθησης συνήθως επί φλύσχη Γαβρόβου ή Ιονίου 
ζώνης

4 Σ βά ώ ώθ ώ ά4.  Στην βάση του μετώπου της επώθησης, συναντώνται ηφαιστειακά 
πετρώματα (Σπιλίτες-Pillow Lava), τα οποία αποσαθρούμενα δίνουν  αργιλικά 
υλικά (πολλές φορές διογκούμενα-μοντμοριλονίτη), που βοηθούν στην 
εκδήλωση των ροών.  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΟΗΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΟΗΣ 
ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΔΕΜΑΤΙ ΣΤΟ 38 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε ΟΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΑΤΙ, ΣΤΟ 38ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ   Ε. Ο 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γεωλογικό Περιβάλλον :  Απόληξη επώθησης Πίνδου επί Φλύσχη γ ρ β ηξη η ης χη

Ιονίου ζώνης (ίσως παρουσία και τμήματος Φλύσχη Γαβρόβου) 
Μηχανισμός : Προυπάρχει φαινόμενο με μορφή ερπυσμού, στην 

βάση της επώθησης με κατεύθυνση προς την κοίτη υπάρχοντοςβάση της επώθησης με κατεύθυνση προς την κοίτη υπάρχοντος 
ρέματος, την οποία «τροφοδοτεί» με υλικά. Ακολουθεί η εκδήλωση 
ροής κορημάτων.
Αποτελέσματα : Το φαινόμενο που εκδηλώθηκε τον  Μάιο  του 1987, 
είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της υπάρχουσας γέφυρας. 
Αναφέρεται ότι την δεκαετία του 1960 είχε εκδηλωθεί παρόμοιοΑναφέρεται ότι την δεκαετία του 1960 είχε εκδηλωθεί παρόμοιο 
φαινόμενο.



Θέση Δεμάτι Διακρίνεται η διεύθυνση της εδαφικής μετακίνησηςΘέση Δεμάτι. Διακρίνεται η διεύθυνση της εδαφικής  μετακίνησης 
τροφοδοσίας (κίτρινο βέλος) και η ροή κορημάτων (κόκκινο βέλος). Με μπλέ
γραμμή το όριο της επώθησης.



Η ροή κορημάτων στην περιοχή Δεμάτι Ιωαννίνων (Μάιος 1987).
Φωτογραφία  ΙΓΜΕ



Καταστροφή της γέφυρας της παλαιάς Ε.Ο Ιωαννίνων - Τρικάλων
Φωτογραφία ΙΓΜΕ



Σημερινή εικόνα του ρέματος στην περιοχή Δεμάτι



Άποψη της περιοχής του ρέματος από ψηλά. Διακρίνεται η 
ερπυστική μετακίνηση, που τροφοδοτεί την κοίτη με υλικά



Εικόνα του υλικού που «μετείχε» της  ροής του Μαΐου 1987 



ΠΑΛΑΙΟΡΟΗ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ-ΙΛΥΟΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΒΑΡΚΟ» ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαπιστώθηκε από γεωτρήσεις που έγιναν για διερεύνηση γεωλογικήςΔιαπιστώθηκε από γεωτρήσεις που έγιναν για διερεύνηση γεωλογικής 
καταλληλότητας
Εσωτερικό «λέπι» επώθησης Πίνδου
 ώ ύ ξ ώ ά ί ύΔιαπιστώθηκε ύπαρξη ηφαιστειακών πετρωμάτων (σπιλίτες) στην ευρύτερη 
περιοχή της επώθησης που αποσαθρούμενα δίνουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 
μοντμοριλονίτη) και υποβάθρο Φλύσχη. 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ ΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ
Γεωλογικό Περιβάλλον :  Απόληξη επώθησης Πίνδου επί Φλύσχη 
Ιονίου ζώνης (ίσως παρουσία και τμήματος Φλύσχη 
Γαβρόβου) Ύπαρξη ηφαιστειακών στην κοίτη του ρέματος όπουΓαβρόβου).Ύπαρξη ηφαιστειακών στην κοίτη του ρέματος, όπου 
υπάρχουν και πολλές πηγές με τεράστιες παροχές. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από υψηλότατες βροχοπτώσεις. χαρα τηρίζεται από υψηλότατες βροχοπτώσεις.
Μηχανισμός : Σύνθετο φαινόμενο. Στην περιοχή υπάρχουν 
υπερκείμενοι ορεινοί όγκοι σχηματισμών της ζώνης της Πίνδου που 
δίνουν πολύ μεγάλες κατολισθήσεις και τεράστιους όγκους 
κορημάτων. Η ροή ακολουθεί.
Φαινόμενο ροής : Πριν την εκδήλωσή του έγινε ολίσθηση όγκου πουΦαινόμενο ροής : Πριν την εκδήλωσή του έγινε ολίσθηση όγκου που 
υπερέβαινε τα  7 εκατομμύρια κυβ. μέτρα Την 16η Φεβρουαρίου 
1981, εκδηλώθηκε εντονότατο φαινόμενο ταχείας ροής κορημάτων, η η φ μ χ ς ρ ής ρημ
με περίπου είκοσι «κύματα» εκδήλωσης. Η κοίτη σε σημεία 
καλύφθηκε με υλικά ύψους έως 40 μέτρα  (Φ. Τζαφτάνη).



Γενική άποψη του ρέματος Μουζάκι Θεοδωριάνων



Πινδικοί σχηματισμοί στο αριστερό αντέρεισμα του Ρέματος Μουζάκι. Στην 
βάση τους υπάρχει  εμφάνιση ηφαιστειακών



ΡΟΗ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΑΡΓΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
«ΒΡΥΣΕΣ ΚΑΛΑΜΙΑ» ΠΗΓΩΝΑΡΤΑΣ«ΒΡΥΣΕΣ – ΚΑΛΑΜΙΑ» ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ
Γεωλογικό Περιβάλλον :  Απόληξη επώθησης Πίνδου επί μικρής 
εμφάνισης Φλύσχη Γαβρόβου. Ύπαρξη ηφαιστειακών. Ύπαρξη μφ ης χη βρ β ρξη ηφ ρξη
πηγών σημαντικής παροχής. Η θέση ευρίσκεται στις παρυφές της 
μεγάλης κατολίσθησης των Πηγών, που τροφοδοτεί την υπάρχουσα 
ρεματιά με μεγάλους όγκους ασβεστολιθικών κυρίως κορημάτων. 
Μηχανισμός : Τα προηγούμενα χρόνιας παρατηρήθηκαν αστοχίες, 
κυρίως με την μορφή ερπυσμών στον ιδιαίτερα καταπονημένοκυρίως με την μορφή ερπυσμών, στον ιδιαίτερα καταπονημένο 
Φλύσχη Γαβρόβου. Ακολούθησε η εκδήλωση ροής κορημάτων.
Αποτελέσματα : Τον  Ιανουάριο  του 2003, εκδηλώθηκε μεγάλη ροή μ ρ , η η μ γ η ρ ή
κορημάτων, όγκου 1,5 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων περίπου, που 
προσωρινά απέκοψε την ροή του Αχελώου, δημιουργώντας λίμνη 
βάθους 20 μέτρων περίπου. Η ροή απέκοψε επίσης τον υπάρχοντα 
εργοταξιακό δρόμο κατασκευής του φράγματος Συκιάς.



Η ροή στην θέση Βρύσες  - Καλάμια Πηγών Άρτας



Γενική άποψη του πόδα της ροής κορημάτων, που  απέκοψε  
προσωρινά την ροή του Αχελώου.



Όψη του φαινομένου, από την κοίτη του Αχελώου προς τα επάνω



ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
Γεωλογικό Περιβάλλον : Απόληξη επώθησης Πίνδου επί Φλύσχη.Γεωλογικό Περιβάλλον :  Απόληξη επώθησης Πίνδου επί Φλύσχη. 
Μηχανισμός : Σύνθετο φαινόμενο. Προϋπήρξαν εδαφικές 
μετακινήσεις υλικών Πίνδου, κυρίως κορημάτων, το 1962 και τον 
Φεβρουάριος 1999. Τα υλικά αυτά συσσωρεύθηκαν σε μία φυσική 
λεκάνη, υπεράνω του υπάρχοντος επαρχιακού δρόμου και 
πιθανότατα στην βάση τους επικάθονταν επί ιδιαίτεραπιθανότατα στην βάση τους επικάθονταν επί  ιδιαίτερα 
καταπονημένου Φλύσχη.
Αποτελέσματα : Τον Δεκέμβριο του 2001, μετά και από έντονεςΑποτελέσματα : Τον Δεκέμβριο  του 2001, μετά και από έντονες 
βροχοπτώσεις τα συσσωρευμένα υλικά κατέρρευσαν προς τα 
κατάντη καταστρέφοντας τον δρόμο και μερικά σπίτια.



Περιοδικές εδαφικές μετακινήσεις  στην περιοχή Καριάς (Γ. Κούκης, Ν Σαμπατακάκης)



Γ ή ά έ Π ή Κ ά Δ ί λά ίΓενική άποψη του φαινομένου στην Περιοχή Καριά. Διακρίνονται ψηλά οι σχηματισμοί 
της ζώνης της Πίνδου και χαμηλά μία ήπια περιοχή με φλυσχικό υπόβαθρο. Φωτογραφίες 
από έδρα Τεχνικής Γεωλογίας Παν. Πατρών (Ν. Σαμπατακάκης)



Άποψη του κεντρικού τμήματος της μετακίνησης



ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ  
ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΗΣ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ
 Μετά από εντονότατες βροχοπτώσεις
 ό λέ ί δ λί θ β λ θ ώ Σε εσωτερικό λέπι Πίνδου. Κατολίσθηση ασβεστολιθικών 
κορημάτων σε υπόβαθρο (μάλλον) Πρώτου Φλύσχη  
(Ιανουάριος 1963)(Ιανουάριος 1963)

 Τουλάχιστον στην πρώτη φάση του φαινομένου,  πρέπει να 
μετείχαν και πολλά αργιλικά υλικά (ροή;;), τα οποία σήμερα 

ύ ή ά έ ξαποτελούν τον πυρήνα του «φράγματος» που έφραξε τον 
Κουμπουργιανίτικο παραπόταμο του Αχελώου και 
δημιούργησε λίμνη βάθους 50 μέτρων περίπου και το οποίοδημιούργησε λίμνη βάθους 50 μέτρων περίπου και το οποίο 
υπάρχει ακόμα και σήμερα.

 Σε δεύτερη φάση πρέπει να κινήθηκαν όγκοι κορημάτων που 
σήμερα αποτελούν τα «σώματα στήριξης του φράγματος.



Φωτογραφία Κ. Τσαπρούνη

Στεφανιάδα. Γενική άποψη του κατολισθητικού φαινόμενου
Φωτογραφία Κ. Τσαπρούνη



Άποψη της λίμνης που σχηματίσθηκε το 1963 και υπάρχει ακόμα και σήμερα
Φωτογραφία Κ. Τσαπρούνη



ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία των κατολισθήσεωνΗ πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία των κατολισθήσεων 
στην Ελλάδα
Μετά από εντονότατες βροχοπτώσειςΜετά από εντονότατες βροχοπτώσεις
Σε εσωτερικό λέπι Πίνδου. Κατολίσθηση ασβεστολιθικών 
κορημάτων σε υπόβαθρο Φλύσχη  (13 Ιανουαρίου 1963)ρημ β ρ χη ( ρ )
13 άνθρωποι νεκροί, 80 σπίτια κατεστραμμένα. 
Γρήγορο φαινόμενο, με πολλές φάσεις εκδήλωσης
Υπήρχαν πολλά προειδοποιητικά στοιχεία, τόσο ανάντη 
(ρωγμές εδάφους), όσο και εντός του οικιστικού χώρου που 
παρασύρθηκε (ρωγμές τοιχοποιίας και παραμορφώσεις τοίχωνπαρασύρθηκε (ρωγμές τοιχοποιίας και παραμορφώσεις τοίχων 
στα σπίτια).
Για να μην μπορέσουν να διαφύγουν οι άνθρωποι, μη μ ρ φ γ ρ ,
τουλάχιστον η πρώτη φάση του φαινομένου πρέπει να ήταν 
πολύ γρήγορη (ροή;;)



Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Κατολίσθηση 1963



Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Κατολίσθηση 1963



Εικόνα τμήματος της κατολίσθησης. Διακρίνεται μεγάλο ποσοστό λεπτόκοκκων 
υλικών



ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΩΝ

1. Εξετάζουμε εάν υπάρχουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 
περιβάλλον εκδήλωσης ροών δηλαδή:ρ β ή ης ρ η ή

 Γεωλογικές συνθήκες 
 Ύπαρξη λεπτόκοκκων υλικών και κορημάτωνρξη ρημ
 Μορφολογία 
 Ύψος βροχήςΎψος βροχής
2. Εξετάζουμε εάν έχουν εκδηλωθεί παλαιότερα φαινόμενα ροών 

(γιατί αρκετές φορές τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα).(γ ρ ς φ ρ ς φ μ μβ μ )
3. Κάνουμε λεπτομερή τεχνικογεωλογική αναγνώριση. Προσοχή 
γιατί σε ρέματα με παλαιά ισχυρά φαινόμενα, μετά από μερικά 
χρόνια τα  υλικά έχουν παρασυρθεί και δεν υπάρχουν ενδείξεις



ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΟΩΝ:
1 Μ ύ ή έλ όβλ1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα πρόβλεψης της 

κίνησης και της διασποράς των υλικών, όμως υπάρχουν πολλές 
δυσκολίες τροφοδοσίας των μοντέλων με δεδομένα  όπως :ς ρ φ ς μ μ μ ς
 Πόσος είναι ο όγκος των υλικών που θα μετάσχουν στο 

επικείμενο φαινόμενο.
 Ποια είναι η αναλογία λεπτόκοκκων και βραχωδών υλικών.

2. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων αυτών, εάν διαπιστώσουμε  
κίνδυνο εκδήλωσης ροής λαμβάνουμε:κίνδυνο εκδήλωσης ροής λαμβάνουμε:

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ :
 Δεν επιτρέπουμε την δόμηση και άλλες χρήσεις γης Δεν επιτρέπουμε την δόμηση και άλλες χρήσεις γης.
 Παρακολουθούμε την ευρύτερη περιοχή (τα  Drones και 

τεχνικές remote sensing(τηλεπισκόπηση) είναι ενδεδειγμένες χ ς g η η η γμ ς
λύσεις.

 Δημιουργούμε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των 
κα οίκωνκατοίκων.



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ι. Στην ανάντη περιοχή συσσώρευσης υλικών:

 Απαγορεύουμε την υλοτομία,
 Λαμβάνουμε μέτρα σταθεροποίησης των κατολισθήσεων και Λαμβάνουμε μέτρα σταθεροποίησης των κατολισθήσεων και
 Κατασκευάζουμε φράγματα ανάσχεσης φερτών

ΙΙ. Στην περιοχή μεταφοράς  υλικώνη ρ χή μ φ ρ ς
 Δημιουργούμε κανάλια επαρκούς διατομής για την 

διευθέτηση της ροής
 άζ έ άλλ λ δ ή ώ Κατασκευάζουμε γέφυρες, με κατάλληλη διατομή, ώστε να 

παροχετεύονται τα ρέοντα υλικά.
 Υπογειοποιούμε δρόμους και σιδηροδρομικες γραμμές που Υπογειοποιούμε δρόμους και σιδηροδρομικες γραμμές που 

διασταυρώνονται με τις ροές.
ΙΙΙ. Στην περιοχή απόθεσης των υλικώνη ρ χή ης
 Κατασκευάζουμε κανάλια και ειδικά έργα διευθέτησης  και 

συλλογής των φερτών υλικών.



Επί τόπου δοκιμή απόκρισης εύκαμπτων και άκαμπτων κατασκευών για την 
αντιμετώπιση των ροών στην Ελβετία (C. Wendeler, H. Salzmann, N. Feiger ).



Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας 
βοήθησαν με διάφορα στοιχεία για την παρουσίαση β ή η μ φ ρ χ γ η ρ η

αυτή. Ευχαριστούμε επίσης και όλους τους 
παλαιούς συναδέλφους της ΔΕΗ που υπήρξαν καιπαλαιούς συναδέλφους της ΔΕΗ που υπήρξαν και 
πρωτοπόροι σε πολλά θέματα Τεχνικής Γεωλογίας.

Ευχαριστούμε πολύ και εσάς για την προσοχή σας

Δημοσθένης Ντάλιας      Δημήτρης Λαμπρόπουλοςημ ης ς ημή ρης μ ρ ς


