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Για χρήση ή αναφορά στο υλικό που περιέχεται σε αυτό το Παραδοτέο και αποτελεί 
πρωτότυπα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η βιβλιογραφική παραπομπή (για ελληνικό 
και ξενόγλωσσο κείμενο, αντίστοιχα) είναι: 
 
Παλυβός, Ν., Παυλόπουλος, Κ., 2008. Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής 

επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους. Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ νο. 47 (04ΕΡ47), Τελική 
Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου και Παραδοτέα. 

 
Palyvos, Ν. & Pavlopoulos, K., 2008. Acquisition of data for seismic hazard assessments, 

with paleoseismological and geomorphological methods. General Secretariat of Research 
and Technology, ENTER project no. 47 (04ΕΡ47), Final Report & Deliverables (in 
Greek). 
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Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει χάρτη μορφοτεκτονικών ασυνεχειών για την εύρύτερη 
περιοχή της ρ.ζ. Δομοκού-Καναλίων, σε κλίμακα χαρτογράφησης 1:50,0000. Ο χάρτης 
δίδεται σε έξι τμήματα. Όλος ο χάρτης σε σμίκρυνση, καθώς και η υποδιαίρεση του χάρτη 
1:50,000 δίδονται στην πρώτη από τις εικόνες που ακολουθούν. 
 

Ο χάρτης μορφοτεκτονικών ασυνεχειών καταασκευάσθηκε με βάση: 
 
• εξέταση τοπογραφικών χαρτών διαφόρων κλιμάκων 
• εξέταση ψηφιακών μοντέλων εδάφους διαφόρων κλιμάκων,  
• εξέταση δορυφορικών εικόνων,  
• εξέταση υπαρχόντων γεωλογικών χαρτών (για τις λιθολογίες).  
 

 
Η μελέτη του παραπάνω υλικού έγινε με σκοπό: 
 

• την αναγνώριση τεκτονικά ελεγχόμενων γεωμορφολογικών ασυνεχειών (πιθανών ή 
βέβαιων ρηγμάτων, σε πολλές περιπτώσεις μη αναγνωρίσιμων παρα μόνον από τη 
γεωμορφολογική τους έκφραση) 

• την αναγνώριση λιθολογικών ασυνεχειών (πιθανών ή βέβαιων ρηγμάτων) 
• την αναγνώριση χαρακτηριστικών ανωμαλιών στα υδρογραφικά δίκτυα, οι οποίες 

οφείλονται σε κλάδους της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης, μη αναγνωρίσιμους από 
άλλου είδους παρατηρήσεις 

• την αναγνώριση χαρακτήρων στη μορφή των υδρογραφικών δικτύων, οι οποίοι να 
δίδουν πληροφορίες για την κατα τμήματα υποδιαίρεση της ρ.ζ. (fault segmentation),  
και για τα μήκη των επι μέρους τμημάτων). 

 
 

Το περιεχόμενό του χάρτη πρέπει να αξιολογείται και να ερμηνεύεται πάντα 
λαμβάνοντας υπ’ οψιν τον τρόπο κατασκευής του. Πρακάτω ακολουθούν σχετικές 
παρατηρήσεις. 

 
Ο χάρτης δεν περιέχει ασυνέχειες οι οποίες δεν έχουν μορφολογική έκφραση 

ορατή σε τοπογραφικούς χάρτες 1:50,000 και μορφομετρικά τους παράγωγα (μοντέλα 
φωτοσκιασμένου αναγλύφου και μορφολογικών κλίσεων). Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο 
να μην περιλαμβάνει ασυνέχειες οι οποίες είναι χαρτογραφήσιμες στο ύπαιθρο (π.χ. ρήγματα 
υπάρχοντα σε χάρτες του ΙΓΜΕ), ασυνέχειες ορατές σε αεροφωτογραφίες ή θαμμένα 
ρήγματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν πιθανά μπροστά από το ορεινό μέτωπο (στα 
πεδινά). 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο χάρτης να περιλαμβάνει το μικρότερο δυνατό 
ποσοστό ασυνεχειών αυξημένης αβεβαιότητας. Έτσι, αποφεύχθηκε η χάραξη ασυνεχειών οι 
οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιθανές, αλλά δεν είχαν επαρκώς σαφές μορφολογικό 
ίχνος.  
 Σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας δομικών (τεκτονικών) 
ασυνεχειών, δεν είναι δυνατός ο αξιόπιστος καθορισμός της διεύθυνσής τους. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις αποφεύχθηκε η χάραξη ασυνέχειας, προς αποφυγή «αστοχιών». Τέτοιες 
περιπτώσεις υπάρχουν π.χ. στα υψώματα τα οποία παραμένουν στην επιφάνεια στο 
κατερχόμενο τέμαχος (μπροστά από την κύρια ρηξιγενή ζώνη, κυρίως στο ΒΔ τμήμα της) 
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Η χάραξη ασυνεχειών ορισμένων μόνον με βάση ανωμαλίες στη μορφή (pattern) των 
υδρογραφικών δικτύων περιορίσθηκε στο ελάχιστο, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που 
μπορεί να υπεισέρχεται. Στις περιπτώσεις που τέτοιες ασυνέχειες χαράχθηκαν, βασισθήκαμε 
και σε έμμεσες ενδείξεις (διεύθυνση γειτονικών ασυνέχειων). 

Οι μορφολογικές ασυνέχειες που περιέχει ο χάρτης, αντιστοιχούν σε μορφές δομής, οι 
οποίες οφείλονται σε δομικές ασυνέχειες. Δεδομένου οτι δεν έχουν έλεγχθεί μία προς μία στο 
ύπαιθρο για το σε τί είδους δομή αντιστοιχεί η καθεμία, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
λιθολογικές ασυνέχειες μή αντιστοιχούσες σε τεκτονικές ασυνέχειες, αλλά κανονικές 
(στρωματογραφικές) επαφές. Η πιθανότητα αυτή αφορά τις περιοχές του πτυχωμένου φλύσχη 
της Πίνδου, ενδεχομένως και στις περιοχές εμφανίσεων της μόλασσας.  

Ασυνέχειες οι οποίες είναι μεν τεκτονικές, μπορεί να εμφανίζουν έντονη μορφολογική 
έκφραση λόγω διαφορικής διάβρωσης ή κατολισθήσεων κατα μήκος τους, και όχι λόγω 
πρόσφατης δραστηριότητας. 
 Δεδομένου του έντονου αναγλύφου, και αναλόγως της κλίσης μιας δομικής 
ασυνέχειας, το μορφολογικό ίχνος αυτής μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο 
ευθύγραμμο στο χάρτη. Π.χ. ίχνη ασυνεχειών με σχήμα «Λ» στο χάρτη, αντιστοιχούν σε 
επιφάνειες μικρής κλίσης. 

Λόγω της κλίμακας του τοπογραφικού χάρτη που χρησιμοποιήθηκε (1:50,000), 
εξυπακούεται πως τα ίχνη των ασυνεχειών είναι απλοποιημένα ίχνη, σε σχέση με αυτά που 
θα μπορούσαν να χαραχθούν με βάση τοπογραφικούς χάρτες 1:5,000 ή με χαρτογράφηση στο 
ύπαιθρο. Έτσι, είναι δυνατόν μια ασυνέχεια στο χάρτη να αντιστοιχεί σε ολόκληρη ζώνη 
ασυνεχειών, σε  πιό «κόντινη άποψη». 
  Για λόγους απλοποίησης του χάρτη, σε περιπτώσεις πολύ πιθανών ή βέβαιων 
μορφοδομικών ασυνεχειών, τμήμα (ή τμήματα) των οποίων διασχίζει πρόσφατες 
(ολοκαινικές) αποθέσεις και αναμένεται να είναι θαμμένο, δεν χρησιμοποιείται ξεχωριστό 
σύμβολο για το θαμμένο τμήμα. 
 
Βεβαιότητα/αβεβαιότητα ασυνεχειών:  
• Οι μορφολογικές ασυνέχειες οι οποίες θεωρούνται έκφραση τεκτονικών ασυνεχειών πέραν 

πάσης αμφιβολίας σημειώνονται με συνεχόμενη γραμμή 
• Με διακεκκομένη γραμμή σημειώνονται ασυνέχειες οι οποίες θεωρούνται πολύ πιθανές (ο 

κύριος όγκος των ασυνεχειών στο χάρτη) 
• Με στικτή γραμμή σημειώνονται ασυνέχειες οι οποίες είναι πιθανές, αλλά η χάραξή τους 

βασίζεται σε ερμηνεία (σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις ασυνέχειες με 
διακεκκομένη γραμμή) ή προέκταση (extrapolation) πολύ πιθανών ασυνεχειών. Στικτή 
γραμμή χρησιμοποιείται π.χ. σε πιθανές προεκτάσεις ασυνεχειών οι οποίες μπορεί να 
είναι θαμμένες από τους Τεταρτογενείς και Ολοκαινικούς σχηματισμούς μπροστά από το 
ορεινό μέτωπο, και στην πλειονότητα των ασυνεχειών οι οποίες βασίζονται μόνον σε 
ανωμαλίες στο σχήμα (pattern) υδρογραφικών δικτύων. 

 
Διάκριση ασυνεχειών με βάση τα κριτήρια αναγνώρισής τους: 
- [χρώμα: magenta] ασυνέχειες ορισμένες με βάση μορφολογικές ασυνέχειες, η μορφολογικές 
ασυνέχειες σχετιζόμενες και με ανωμαλίες στη μορφή (pattern) υδρογραφικών δικτύων  
- [χρώμα: κυανό] ασυνέχειες ορισμένες μόνον με βάση ανωμαλίες στη μορφή των 
υδρογραφικών δικτύων (και έμμεσες ενδείξεις από τον ιστό τψων ασυνεχειών γύρω τους) 
 
 
 



ΕΠΑν – Μετρο 8.3 – Δράση 8.3.3    ΕΝΤΕΡ2004 Νο.47 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 

04ΕΡ - Κωδ. Έργου:    5

Ηλικίες / βαθμός σημερινής ενεργότητας ασυνεχειών: 
Δεν γίνεται διάκριση των ασυνεχειών με βάση την ηλικία τους και την πιό πρόσφατη 

περίοδο κατα την οποία υπήρξαν ενεργές. Κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ περισσότερα δεδομένα 
από όσα διαθέτουμε.  
 

Οι μορφοτεκτονικές ασυνέχειες του χάρτη θα περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή 
στο Παραδοτέο 7, όπου θα δίδονται ξεχωριστά και τα ρήγματα από τον χάρτη των Caputo & 
Pavlides (2003), τους χάρτες του Βαλκανιώτη (2005), και τους χάρτες 1:50,000 του ΙΓΜΕ.  
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