
  Αρχικός Εντοπισμός Θέσεων με Χρήση Αρχικός Εντοπισμός Θέσεων με Χρήση GISGIS

Κριτήρια Αποκλεισμού:Κριτήρια Αποκλεισμού:
  Γεωλογικά, Υδρολογικά, ΥδρογεωλογικάΓεωλογικά, Υδρολογικά, Υδρογεωλογικά

ΥΥδδρροολληηππττιικκάά  έέρργγαα,,  εεππιιφφααννεειιαακκάά  κκααιι  υυππόόγγεειιαα  ννεερράά  

ΠΠηηγγέέςς  κκααιι  γγεεωωττρρήήσσεειιςς,,  χχρρήήσσηη  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ννεερροούύ  
ΜΜεεγγάάλλεεςς  ππηηγγέέςς  &&  γγεεωωττρρήήσσεειιςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  
ΖΖώώννεεςς  γγεεωωττρρήήσσεεωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  μμεεγγάάλλωωνν  ππόόλλεεωωνν  
ΖΖώώννεεςς  γγεεωωττρρήήσσεεωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  μμιικκρρώώνν  ΟΟΤΤΑΑ  

ΚΚοοίίττεεςς  πποοττααμμώώνν  κκααιι  μμεεγγάάλλωωνν  ρρεεμμάάττωωνν  

ΛΛίίμμννεεςς,,  ττααμμιιεευυττήήρρεεςς,,  σσττάάσσιιμμαα  εεππιιφφααννεειιαακκάά  ννεερράά  
ΣΣηημμααννττιικκέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  ννεερρώώνν  
ΜΜιικκρροοίί  εεσσωωπποοττάάμμιιοοιι  ττααμμιιεευυττήήρρεεςς  
ΜΜιικκρροοίί  εεξξωωπποοττάάμμιιοοιι  ττααμμιιεευυττήήρρεεςς  
ΥΥδδρροολληηψψίίεεςς  μμεε  ααγγωωγγοούύςς  ααππόό  κκοοίίττηη  
ΑΑννάάννττηη  λλεεκκάάννεεςς  ααπποορρρροοήήςς  εεππιιφφααννεειιαακκώώνν  ννεερρώώνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  

ΠΠλληημμμμυυρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα  



ΓΓεεωωλλοογγιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

ΥΥδδρροοππεερρααττόόττηητταα  εεδδάάφφοουυςς  
ΜΜόόννοο  σσχχηημμααττιισσμμοοίί  μμεε  πποολλύύ  μμιικκρρήή  υυδδρροοππεερρααττόόττηητταα  
ΕΕννααλλλλαακκττιικκάά  κκααιι  σσχχηημμααττιισσμμοοίί  μμέέσσηηςς  ήή  κκυυμμααιιννόόμμεεννηηςς  υυδδρροοππεερρααττόόττηηττααςς  

ΠΠάάχχοοςς  εεδδάάφφοουυςς  
  
ΤΤεεκκττοοννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  σσεειισσμμιικκόόττηηττααςς  

ΡΡήήγγμμαατταα  

ΕΕννεερργγάά  ρρήήγγμμαατταα  

ΣΣεειισσμμιικκάά  ρρήήγγμμαατταα  ((ήή  εεννεερργγάά  σσεειισσμμιικκάά  ρρήήγγμμαατταα))  

ΣΣεειισσμμιικκόόττηητταα  ππεερριιοοχχήήςς  





  Κριτήρια Αποκλεισμού:Κριτήρια Αποκλεισμού:

ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά

ΠΠρροοσστταασσίίαα  ππααρράάκκττιιααςς  ππεερριιοοχχήήςς  

ΑΑκκττοογγρρααμμμμέέςς  
 

ΔΔαασσιικκέέςς  κκααιι  ααννααδδαασσωωττέέεεςς  ππεερριιοοχχέέςς    

ΔΔαασσιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς    

ΑΑννααδδαασσωωττέέεεςς  ππεερριιοοχχέέςς    
 

ΠΠεερριιοοχχέέςς  οοιικκοολλοογγιικκήήςς  κκααιι  ααιισσθθηηττιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  

ΠΠεερριιοοχχέέςς  χχααρραακκττηηρριισσμμέέννεεςς  ωωςς  NNAATTUURRAA  

ΠΠεερριιοοχχέέςς  χχααρραακκττηηρριισσμμέέννεεςς  ωωςς  RRAAMMSSAARR  κκααιι  λλοοιιπποοίί  υυγγρρόόττοοπποοιι  

ΚΚααττααφφύύγγιιαα  άάγγρριιααςς  ζζωωήήςς,,  εελλεεγγχχόόμμεεννεεςς  κκυυννηηγγεεττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  εεκκττρροοφφεείίαα  θθηηρρααμμάάττωωνν  

ΕΕθθννιικκοοίί  ΔΔρρυυμμοοίί  κκααιι  ΔΔιιααττηηρρηηττέέαα  ΜΜννηημμεείίαα  ττηηςς  ΦΦύύσσηηςς  

ΠΠεερριιοοχχέέςς  ιιδδιιααιιττέέρροουυ  φφυυσσιικκοούύ  κκάάλλλλοουυςς  

ΣΣηημμααννττιικκάά  φφααρράάγγγγιιαα,,  ωωςς  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ττοοππίίοουυ  





  Κριτήρια Αποκλεισμού:Κριτήρια Αποκλεισμού:

ΧωροταξικάΧωροταξικά

ΟΟιικκιισσμμοοίί  κκααιι  χχώώρροοιι  δδιιααμμοοννήήςς  ππλληηθθυυσσμμοούύ  

ΜΜεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  ((ΡΡέέθθυυμμννοο,,  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΑΑγγ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς,,  ΙΙεερράάππεεττρραα))  

ΟΟιικκιισσμμοοίί,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  οοιικκιισσμμώώνν  

ΖΖΟΟΕΕ  κκααιι  υυφφιισσττάάμμεενναα  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέένναα  ΓΓΠΠΣΣ  ΝΝ..11333377//8833  

ΠΠεερριιοοχχέέςς  ααννααζζήήττηησσηηςς  ΠΠΕΕΡΡΠΠΟΟ  

ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκοοίί  οοιικκιισσμμοοίί,,  σσυυννεεττααιιρριισσμμοοίί,,  οοιικκιισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

ΤΤοουυρριισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

ΟΟρρααττόόττηητταα  ΟΟΕΕΔΔΑΑ  ααππόό  οοιικκιισσμμοούύςς,,    

ΕΕυυχχέέρρεειιαα  ππααρράάκκααμμψψηηςς  οοιικκιισσμμώώνν  κκααττάά  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττηηνν  ΟΟΕΕΔΔΑΑ  
 

ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκάά  οορργγααννωωμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  χχρρήήσσεεωωνν  ππλληηνν  κκααττοοιικκίίααςς  

ΒΒΙΙΠΠΕΕ,,  ΒΒΙΙΠΠΑΑ,,  ΒΒΙΙΟΟΠΠΑΑ  



ΠΠεερριιοοχχέέςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκάά  &&  πποολλιιττιισσμμιικκάά  μμννηημμεείίαα  //  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκέέςς  ζζώώννεεςς  ΑΑ,,  ΒΒ  

ΜΜοονναασσττήήρριιαα  

ΟΟρρααττόόττηητταα  ΟΟΕΕΔΔΑΑ  ααππόό  κκύύρριιαα  ααρρχχααιιοολλοογγιικκάά  &&  πποολλιιττιισσττιικκάά  μμννηημμεείίαα  
 

ΥΥπποοδδοομμέέςς  κκααιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  ιιδδρρύύμμαατταα  κκααιι  μμοουυσσεείίαα  

ΑΑεερροοδδρρόόμμιιαα  εενν  εεννεερργγεείίαα  κκααιι  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  

ΛΛιιμμάάννιιαα  εεππιιββααττιικκάά  κκααιι  εεμμπποορριικκάά  

ΣΣττρρααττιιωωττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

ΒΒιιοομμηηχχααννιικκέέςς  κκααιι  εεννεερργγεειιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ββιιοολλοογγιικκήήςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυμμάάττωωνν  

ΠΠεερριιοοχχέέςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  οορρυυκκττώώνν  ππόόρρωωνν  

ΔΔίίκκττυυοο  κκααιι  υυπποοσσττααθθμμοοίί  ΔΔΕΕΗΗ  



ΟΟδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  
ΠΠρρωωττεεύύοονν  &&  δδεευυττεερρεεύύοονν  εεθθννιικκόό  <<  220000  mm  
ΆΆλλλλοοιι  αασσφφααλλττοοσσττρρωωμμέέννοοιι  δδρρόόμμοοιι  <<  110000  mm  

ΠΠεερριιππααττηηττιικκόό  μμοοννοοππάάττιι  ((ΕΕ44))  

ΟΟρρααττόόττηητταα  ΟΟΕΕΔΔΑΑ  ααππόό  ππρρωωττεεύύοονν  κκααιι  δδεευυττεερρεεύύοονν  οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  
 

ΓΓεεωωρργγιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

ΓΓεεωωρργγιικκέέςς  εεκκττάάσσεειιςς  υυψψηηλλήήςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  





ΕΕδδααφφοομμοορρφφοολλοογγίίαα  χχώώρροουυ  

ΥΥψψόόμμεεττρροο  

ΜΜέέσσηη  κκλλίίσσηη  εεδδάάφφοουυςς  ΟΟΕΕΔΔΑΑ  
 

ΛΛοοιιππάά  λλεειιττοουυρργγιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  

ΧΧωωρρηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς  χχώώρροουυ  ((ΈΈκκτταασσηη  χχώώρροουυ  ΟΟΕΕΔΔΑΑ))  

  Κριτήρια Αποκλεισμού:Κριτήρια Αποκλεισμού:

Λειτουργικά και ΓενικάΛειτουργικά και Γενικά






