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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξαθάησ εξγαζία κε ηίηιν «Η χρήςη του προγράμματοσ ArcGIS και η ςυμβολή του ςτισ κοινωνικζσ 

αποφάςεισ» απνηειεί ηελ πηπρηαθή εξγαζία γηα ην ηκήκα ηνλ Γνκηθψλ Έξγσλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο. ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην 

πξφγξακκα ArcGIS θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ απηφ καο παξέρεη, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε κίαο πεξηνρήο, ζρεηηθά κε ην νδηθφ ηεο δίθηπν, ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηα 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, αιιά θαη ην πψο απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζε ιχζεηο θαη λέεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμέιημε θάζε 

πεξηνρήο.  

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ σο παξάδεηγκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

απεηέιεζε ε θαηαγσγή κνπ απφ ηνλ ηφπν απηφ θαη ε κφληκε δηακνλή κνπ ζε απηφ γηα πνιιά 

ρξφληα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα γλσξίδσ ηφζν ηνλ ηφπν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, φζν θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ gis θαη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν γεληθφηεξα, φζν θαη ζην Γήκν Βέξνηαο εηδηθφηεξα, ζεψξεζα ρξήζηκε ηελ 

ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζέκα έηζη ψζηε λα εληαρζεί θαη ε θνηλφηεηα Γαζθίνπ ζην γεληθφηεξν 

ζχζηεκα ησλ πεξηνρψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα 

ζην Γήκν Βέξνηαο.  

Σφζν ε θνηλφηεηα Γαζθίνπ, φζν θαη ν Γήκνο Βέξνηαο ελδηαθέξζεθαλ γηα ην εγρείξεκα απηφ θαη 

είλαη αλνηρηνί πξνο ζπδήηεζε, κεηά απφ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα δηαηππσζνχλ.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ 

Γηα ην μεθίλεκα, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζπληέιεζαλ πνιινί 

άλζξσπνη, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ θαη ρσξίο ηνπο νπνίνπο ην έξγν απηφ πνιχ 

δχζθνια ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί. Νηψζσ ινηπφλ ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο 

επραξηζηήζσ θαζέλαλ μερσξηζηά. 

Πξψηα απφ φινπο επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γηψξγν θνχθα, ν νπνίνο κε 

θαζνδήγεζε θαη κε ζηήξημε ζε νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Δπραξηζηψ πξνζσπηθά ηνλ πάξεδξν ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ θ. σθξάηε Μηζνθέθαιν γηα ηηο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ παππά ηνπ ρσξηνχ γηα ην ρξφλν ηνπ θαη ην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη. 

Πνιχηηκε ήηαλ ε βνήζεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο θνηλφηεηαο Ρηδσκάησλ, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα 

αξρεία ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. άθε Υεηκψλα πνπ κνπ παξαρψξεζε ράξηεο 

θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζηελ θνηλφηεηα Γαζθίνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηεο πνιενδνκίαο, ηεο θηεκαηνγξαθηθήο ππεξεζίαο, ηνπ 

Γήκνπ Βέξνηαο, ηνπ γξαθείνπ θηεκαηνγξάθηζεο Ννκνχ Ζκαζίαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

έδσζε ν θαζέλαο μερσξηζηά.  

Σέινο, επραξηζηψ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κε ζηήξημαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή, θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο. 
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Η. ΔΗΑΓΩΓΖ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΩΝ Γ.Π.. 

Σα ρσξηθά δεδνκέλα θαη νη κέζνδνη απνηχπσζεο θαη δηαλνκήο ηεο γεο απαζρφιεζαλ ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ζηακάηεζε ηε λνκαδηθή δσή θαη άξρηζε ε 

δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ νηθηζκψλ.  

Ζ ραξηνγξάθεζε ππήξμε κία βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη κε 

αθξίβεηα (κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε) ηελ ζέζε ελφο ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ αλάγθε γηα ηε 

ραξηνγξάθεζε παξέκεηλε έσο θαη ζήκεξα επηηαθηηθή ηφζν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

μεξά, ζηε ζάιαζζα ή ζηνλ αέξα. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ραξηνγξάθεζεο είλαη φηη ν θφζκνο ν νπνίνο καο πεξηβάιιεη είλαη ηξηζδηάζηαηνο, ελψ ζηε 

ζπκβαηηθή ραξηνγξάθεζε ππάξρεη ν ζπκβαηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δπζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. 

Ζ πξψηε αλάγθε ραξηνγξάθεζεο πξνέθπςε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ελφο 

ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο, πνπ ζηνλ πξσηφγνλν άλζξσπν ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πνηάκη, ν 

νηθηζκφο κηαο αληαγσληζηηθήο νκάδαο, ε ζέζε ησλ ζεξακάησλ θ.ά. Ζ βαζηθή αξρή ηεο 

ραξηνγξάθεζεο πξνυπνζέηεη δχν βαζηθέο έλλνηεο: ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη β) 

ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ελδηαθέξνληνο. 

ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ αλέθπςε κία λέα αλάγθε ε νπνία αθνξνχζε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πνηνηηθφ ή πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα είλαη 

ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη θαλείο πνηα είλαη ε θχηε ηεο ξνήο ελφο πνηακνχ, αιιά ζηε ζπκβαηηθή 

ραξηνγξάθεζε δε δίλνληαη άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν φγθνο ξνήο 

χδαηνο ηνπ πνηακνχ. Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιινπλ 

δελ είλαη ζηαζεξά αιιά κεηαβάιινληαη, πεξηνδηθά ή κε. Αλαθεξφκελνη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα 

ηνπ πνηακνχ, ελδηαθέξνλ έρεη λα γλσξίδνπκε πσο ν φγθνο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ελφο πνηακνχ δελ 

είλαη ζηαζεξφο ζην ρξφλν, αιιά κεηαβάιιεηαη γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηηο επνρέο. Δπίζεο, γηα 

παξάδεηγκα ν πιεζπζκφο κηαο πφιεο δελ είλαη ζηαζεξφο. Γηα παξάδεηγκα ν πιεζπζκφο ελφο 

αζηηθνχ θέληξνπ κπνξεί λα απμάλεηαη ζπλερψο, ψζπνπ έλα ζπκβάλ (π.ρ. πφιεκνο, νηθνλνκηθή 

θξίζε, θπζηθή θαηαζηξνθή) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καδηθή κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε 

απφηνκε κείσζε.  

Σα ζηνηρεί ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαζψο θαη άιια πνιιά, είλαη δχζθνιν έσο 

αδχλαην λα απνηππσζνχλ  ζε έλα ζπκβαηηθφ ράξηε, ν νπνίνο παξάιιεια λα είλαη ζε ζέζε λα 

απεηθνλίζεη ηε ρσξνρξνληθή κεηαβνιή. 
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Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε έλα ζπκβαηηθφ ράξηε είηε 

είλαη παξά πνιιά ψζηε είλαη δχζθνιε ε αλαδήηεζε ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο, είηε είλαη ιίγα 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο πιεξνθνξία.  

Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ αλαπηχρζεθαλ νη δηάθνξεο επηζηήκεο θαη αλάκεζα ζε απηέο ε 

Γεσδαηζία θαη ε Υαξηνγξαθία. Ο πξψηνο γλσζηφο  ζπλδπαζκφο  ραξηνγξαθηθνχ  πιηθνχ θαη  

άιισλ  πιεξνθνξηψλ εκθαλίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επάιιεινη ράξηεο νη νπνίνη, βαζηζκέλνη ζην ίδην ππφβαζξν, απεηθφληδαλ 

δηαθνξεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπηθά ή ρξνληθά (Καπαγεξίδεο, 2006). Ζ ηερληθή απηή, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζήκεξα, φηαλ ιείπεη ε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο, ζπκίδεη πνιχ ηα 

επίπεδα ζρεδίαζεο (layers) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα CAD θαη ΓΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Dr. John Snow ρξεζηκνπνίεζε έλα ράξηε πνπ ζεκείσλε ηνπο ηφπνπο θαηνηθίαο ησλ ζπκάησλ 

ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο ζην Λνλδίλν ην 1854, γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο 

νθεηιφηαλ ζε κνιπζκέλε θνηλφρξεζηε βξχζε. 

 

 

 

 

Δηθ. 1: Παξαιιειηζκφο επάιιεισλ ραξηψλ θαη layer ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο autocad.  



«Δθαξκνγή Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ (GIS)                                                                       Πηπρηαθή Δξγαζία Σνιίθα Δπάγγεινπ 

ζηελ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο Γαζθίνπ Ζκαζίαο»  

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη πξψηεο ζχγρξνλεο ζπζηεκαηηθέο απφπεηξεο ζπλδένληαη κε ηε ραξηνγξαθία θαη 

θαηαγξάθνληαη ζηα πεδία ηεο πνιενδνκίαο θαη ηεο ρσξνηαμίαο ζηε Γεξκαλία, ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη 

πνιενδνκηθέο θαηαγξαθέο θαη ε ραξηνγξάθεζε ηεο εμέιημεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Dusseldorf 

[1912], θπθινθνξηαθέο θαηαγξαθέο θαη ζρέδηα ρξήζεσλ γεο ζηελ πφιε Massachusetts θαηά ηελ 

ίδηα ρξνλνινγία, ραξηνγξαθηθέο ζεηξέο ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθέο 

ρξήζεηο γεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο πεξηνρήο Doncaster ηεο 

Αγγιίαο θαηά ην 1922. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ραξηνγξαθηθή ζεηξά «Survey of New York and Its 

Environs» πνπ εθδφζεθε ην 1929 (Γαζθαιάθεο, Εεζνπ, Καινγεξάθεο, Κνηδακάλνγινπ, Λέλε, 

Σζαηζαξήο, 2006). 

Οη Ζ/Τ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο μεθίλεζε ην 1950, σζηφζν εμαπιψζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ mainframe.  

ηε βξεηαληθή έθδνζε ηνπ 1950 «Town and Country Planning Textbook» πεξηέρεηαη 

νξγαλσκέλε ζχλζεζε πνιιαπιψλ ραξηνγξαθηθψλ επηπέδσλ πνπ αθνξνχλ ζε εθηεηακέλεο ρσξηθέο 

θαη ρξνληθέο αλαθνξέο θαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ: πςνκεηξία εδάθνπο, γεσινγία, 

πδξνινγία / χδξεπζε, θαη αγξνηηθέο ρξήζεηο γεο (Κάηζηνο, 2005).  

Δηθ. 2: Ο ράξηεο πνπ δεκηνχξγεζε ν Dr. John Snow 
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Σν 1959, γίλεηαη ε αλάπηπμε ελφο απινχ κνληέινπ ραξηνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ κε ρξήζε ελφο 

πξσηφγνλνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
1
 Ήηαλ  έλα ραξηνγξαθηθφ ζχζηεκα βαζηδφκελν ζε ηξία 

βαζηθά ζπζηαηηθά: «map input – map manipulation – map output» (είζνδνο – δηαρείξηζε – έμνδνο 

ράξηε) (Γαζθαιάθεο, Εεζνπ, Καινγεξάθεο, Κνηδακάλνγινπ, Λέλε, Σζαηζαξήο, 2006). Σα ηξία 

απηά απιά βήκαηα απνηεινχλ ηελ θαηαβνιή ηεο «γεσ-θσδηθνπνίεζεο – θαηαρψξηζεο – 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ», ηεο «δηαρείξηζεο – αλάιπζεο δεδνκέλσλ» θαη ηεο «ραξηνγξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο» πνπ απνηεινχλ έσο θαη ζήκεξα ηνλ ππξήλα ησλ ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ ΓΠ. 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζεηξά ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ βαζηδφκελσλ ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ «fortran», κε ηα νπνία γίλνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ςεθηνπνίεζεο 

ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ (digitizers) θαζψο επίζεο θαη 

ςεθηαθήο ραξηνγξαθηθήο απφδνζεο κε ηε ρξήζε εθηππσηψλ θαη ζρεδηνγξάθσλ. 

Αθνινχζσο, θαηά ην έηνο 1962, νκάδα πνιενδφκσλ ζην Massachusetts Institute of Technology 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξάμεσλ κε ηε ρξήζε 26 ζηαζκηζκέλσλ 

ραξηνγξαθηθψλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπθινθνξηαθήο δνκήο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πφιεο. Ζ ζπλδπαζηηθή ραξηνγξαθηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

βαζηδφηαλ θπξίσο ζε θσηνγξαθηθέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζπλζεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

επηπέδσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, άξρηζαλ λα εθδίδνληαη ζπζηεκαηηθά νη πξψηνη 

ζεκαηηθνί ράξηεο ζπλδπαζκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ επηπέδσλ ζε ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο θαη κε 

κεραληθέο κεζφδνπο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ θπξίσο ζε ζηνηρεία ηνπνγξαθίαο, γεσινγίαο θαη 

θάιπςεο γεο απφ ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ.   

Σν πξψην κεγάιν ΓΠ πνπ αλαπηχρζεθε ήηαλ ην Canada Geographic Information System 

(CGIS) ην 1964. To ζχζηεκα απηφ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 κε ζθνπφ λα παξάγεη 

ζηαηηζηηθά αγξνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Καλαδά. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηείρε αλαπηχζζνληαλ ζε επηά ραξηνγξαθηθά 

επίπεδα κε ηε κνξθή ησλ επάιιεισλ, αιιά ςεθηνπνηεκέλσλ κε εηδηθφ ζαξσηή, ραξηψλ. Σελ ίδηα 

πεξίπνπ επνρή έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ινγηζκηθψλ πξντφλησλ γηα απηνκαηνπνηεκέλε 

ραξηνγξαθία θαη ΓΠ άξρηζε λα παξάγεηαη ζην Laboratory of Computer Graphics and Spatial 

Analysis ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, κε ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ην ζχζηεκα «Odyssey». 

Σo 1969 ηδξχζεθε ε εηαηξεία Environmental Systems Research Institute (ESRI) ζηελ 

Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α., απφ έλα  ζπνπδαζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Harvard, Σνλ jack 

Dangermond, ε νπνία παξήγαγε ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζηηο ηερληθέο θαη εθαξκνγέο ηνπ Harvard. To 

                                                             
1 Ο Waldo Tobler, μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ τότε, ειςήγαγε τον όρο «automated cartography» με το Ρρότυπο ςφςτημα 
«ΜΙΜΟ» (map in – map out). 
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1980 ε ESRI παξνπζίαζε ζηελ αγνξά ην ΑRC/INFO. Σν ΑRC/INFO ήηαλ ην πξψην πξφγξακκα 

ΓΠ πνπ εθκεηαιιεχζεθε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ super – mini ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ εηαηξείεο, φπσο ε ΗΒΜ. Άιια ινγηζκηθά παθέηα ΓΠ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 (Καπαγεξίδεο, 2006): 

• Σν Minnesota Land Management Information System (MLMIS) 

• Σν NARIS γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

• Σν MIDAS γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο 

• Σν STORET γηα ηελ θαηαγξαθή πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

Όια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ζε mainframe ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κε πςειφ θφζηνο θαη ηδηαίηεξε δπζρέξεηα ζηε ιεηηνπξγία. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξψηα ζπζηήκαηα ΓΠ έπαπζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νπφηε 

ε θαηαζθεπή Workstations (Sun, HP, Apollo, Intergraph) νδήγεζε ζηε ζχληαμε λένπ ινγηζκηθνχ ζε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX. Aπηά ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ήηαλ νη θχξηεο πιαηθφξκεο ρξήζεο 

ησλ ΓΠ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Με ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ Personal Computer 

(PC) θαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows ε ζχληαμε ινγηζκηθνχ γηα ΓΠ κπήθε ζε κηα λέα 

επνρή κε ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο (user interface) θαη ηδηαίηεξα 

ρακειφ θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο. ήκεξα δεθάδεο εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν παξάγνπλ 

ινγηζκηθφ γηα εθαξκνγέο ΓΠ. Ζ επνρή απηή, ραξαθηεξίδεηαη σο επνρή ηεο «Γεσπιεξνθνξηθήο», 

θαζψο εθηηκάηαη πσο ην 80% φισλ ησλ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγνληαη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα πεξηιακβάλνπλ θάπνηνπ είδνπο γεσγξαθηθή αλαθνξά (π.ρ. γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, 

δηεπζχλζεηο, ηαρπδξνκηθνί θψδηθεο, θ.ιπ.).  
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ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ ξαγδαία. Ζ πιεξνθνξία απνηειεί 

θχξην πξντφλ. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, απφ ηηο πην απιέο κέρξη ηηο πην 

ζχλζεηεο, είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Όιεο ζρεδφλ νη απνθάζεηο, θπβεξλεηηθέο ή 

επηζηεκνληθέο επεξεάδνληαη ή αθφκε θαη ππαγνξεχνληαη απφ θάπνην γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ππφςε κεηά απφ εθηίκεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ησλ ζηνηρείσλ ή ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

ζηνηρεία είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο, ελίνηε απνηεινχλ λέα ζηνηρεία γηα ην ζρεκαηηζκφ λέσλ πιεξνθνξηψλ.  

Ζ αληηζηνίρηζε ρψξνπ θαη πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.  

Οη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη αθξηβείο , αληηθεηκεληθέο , εληαίεο, θαη πξνζηηέο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηξεηο βαζηθέο αξρέο (Γήκαο, 2010): 

 Ζ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

απηέο πεξηγξάθεθαλ. 

 Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζπαλίσο εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζθνπνχο κε ηελ ίδηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Οη πνιχ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζπρλά δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. 

χζηεκα πιεξνθνξηψλ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ 

απνδνηηθή ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο, θάλεη ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο κνλάδεο θαη 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη απνηειείηαη απφ ηε βάζε πιεξνθνξηψλ, ηνπο κεραληζκνχο εηζαγσγήο 

θαη εμφδνπ δεδνκέλσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηαμηλφκεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Με ηνλ φξν ζχζηεκα ελλννχκε έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, δηαξζξσκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

νξγαλσηηθή δνκή πνπ επηηειεί κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε επίηεπμε 

νξηζκέλνπ ζηφρνπ. Κάζε ζχζηεκα δέρεηαη εηζξνέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηηο κεηαζρεκαηίδεη ζην 
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εζσηεξηθφ ηνπ θαη απνδίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απηνχ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Οη 

εηζξνέο ζην ζχζηεκα αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «είζνδνο» ή «input». Οη εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «έμνδνο» ή «output». Ζ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζξνψλ απφ ην 

ζχζηεκα ιέγεηαη «επεμεξγαζία» ή «process».  Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

εηζφδνπ, πξνθαζνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, έλα ζχζηεκα κπνξεί λα δερηεί κε πξνθαζνξηζκέλεο εηζξνέο 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.  

Οη εηζξνέο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη «δεδνκέλα» ή «data» θαη νη εθξνέο είλαη 

«πιεξνθνξίεο» ή «informations». 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, είηε απηφ είλαη ρεηξφγξαθν, είηε κεραλνγξαθηθφ, απνηειείηαη, 

κεηαμχ άιισλ, απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία (Γήκαο, 2010): 

 πιινγή δεδνκέλσλ (αξηζκνί, γεγνλφηα, νλφκαηα, πνηνηηθά ζηνηρεία θ.α.) 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (ζε θαξηέιεο, ζε αξρείν, ζε ηξάπεδα δεδνκέλσλ Ζ/Τ) 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ (αλάιπζε, θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, ζχλζεζε) 

 Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο (ζηε κνξθή πνπ ζα απνθαζίζεη ν εθάζηνηε ρξήζηεο) 

Έλα χζηεκα Πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη κε ρσξηθέο (πεξηγξαθηθέο) πιεξνθνξίεο) 

νλνκάδεηαη «Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ, Geographical Information System, GIS)» 

(Γήκαο, 2010). 

• Γεσγξαθηθφ (Geographic): Ζ γεσγξαθία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

πξαγκάησλ. 

• χζηεκα (System): Ζ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ ππνζηήξημή, αεηθφξνο ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζή ηνπο. 

• Πιεξνθνξηψλ (Information): Γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ε ζεκαζία (αμία) θαη ε ρξήζε 

ηνπο. 

Σα ΓΠ δέρνληαη δεδνκέλα απφ πνιιαπιέο πεγέο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ηππνπνηήζεηο θαη δνκέο. ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ράξηεο, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ςεθηαθά πξντφληα, ζήκαηα /κεηξήζεηο GPS, 

θείκελα, πίλαθεο δεδνκέλσλ. Σα ΓΠ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη ζπλεξγάδνληαη κε έλα κεγάιν 

αξηζκφ άιισλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ, φπσο ηε Γεσγξαθία, ηε Υαξηνγξαθία, ηε 

Φσηνγξακκεηξία, ηελ Σειεπηζθφπηζε, ηε Γεσδαηζία, ηελ Σνπνγξαθία, ηελ Δπηζηήκε ηνπ 
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Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ηε ηαηηζηηθή, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηελ Δπηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηελ Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θιπ. 

Πιένλ ε ηειεπηζθφπεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ρξήζε θσηνγξάθεζεο κε ελαέξηα κέζα 

(Weng, 2002). Παιαηφηεξα απηφ γηλφηαλ κε αεξνπιάλα (ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ), ελψ πιένλ 

είλαη δηαζέζηκεο νη δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο, φρη κφλν γηα εμεηδηθεπκέλε ρξήζε, αιιά θαη ζην 

επξχ θνηλφ. ηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη έλα αληηθεηκεληθά ζεκαληηθφ θφζηνο γηα 

ηελ θηήζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηζθφπεζεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα 

θαηεβάζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο ηειεπηζθφπεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ 

drones (Basly & Wald). Πξέπεη φκσο λα γίλεη ε επηζήκαλζε πσο φζν θαιή θαη αθξηβήο λα είλαη ε 

ηειεπηζθφπεζε, πάληα επηζθφπεζε ζην πεδίν πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ζεκεία ηα νπνία 

κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ ακθηβνιία. 

Απνζηνιή ησλ ΓΠ είλαη λα εθνδηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε γηα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ 

ηελ χπαξμε θαη ηε ζέζε ελφο πξνβιήκαηνο, είηε γηα λα αληρλεχζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο δηάθνξεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή θαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε κηαο απφθαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ, έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηα Γ..Π. θαη κηα θνηλή νπηηθή γηα ην πνηεο 

είλαη νη εθαξκνγέο ηνπο. Οη δηαθνξεηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαπηπρζεί, ζπλνςίδνληαη 

ζε ηξεηο θπξίσο νκάδεο: 

Ζ πξψηε νκάδα ραξαθηεξίδεηαη σο Γηαρεηξηζηηθή Πξνζέγγηζε θαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ ζηνηρείσλ. Απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο.  

Ζ πξψηε ππννκάδα αθνξά ζηε ραξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηα ραξηνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γ..Π. Θεσξνχλ δειαδή πσο ηα Γ..Π. απνηεινχλ ζπζηήκαηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο ηφζν ηα ζηνηρεία εηζαγσγήο, φζν 

θαη ε δηαρείξηζε αιιά θαη ε έμνδνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηεξίδεηαη ζε ράξηεο.  

Ζ δεχηεξε ππννκάδα αθνξά ζηελ Πιεξνθνξηαθή Πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ Γ..Π. σο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Οη δχν απηέο ππννκάδεο πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ καδί, θαζψο εζηηάδνπλ θαη νη δχν ζηε 

δηαρείξηζε ρσξηθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα αλαθέξεηαη ζαλ Πξνζέγγηζε Υσξηθήο Αλάιπζεο θαη ππνζηεξίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο Γεσγξαθηθήο Υσξηθήο Αλάιπζεο. Ζ έκθαζε ζηε ρσξηθή αλάιπζε είλαη πιένλ 
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απνδεθηή ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αθνχ φπσο γξάθεη θαη ν Goodchild (1988), «ε δπλαηφηεηα 

ησλ Γ..Π. λα αλαιχνπλ ρσξηθά δεδνκέλα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη ε παξαγσγή ραξηψλ». 

Ζ Σξίηε νκάδα αλαθέξεηαη ζηε ρεδηαζηηθή Πξνζέγγηζε θαη εζηηάδεη ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

Γ..Π. λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ρσξηθφ 

ζρεδηαζκφ.  

Οη ηξεηο απηέο νπηηθέο (δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο), παξφιν πνπ απφ θάπνηνπο 

ζεσξνχληαη αληηθαηηθέο, κπνξνχλ λα ηδσζνχλ ζαλ επηζηεκνληθά πεδία πνπ έρνπλ θνηλφ ηφπν ηε 

ρσξηθή δηάζηαζε θαη απνηεινχλ ηκήκαηα κηα νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο πξνζέγγηζεο.  

Οξηζκέλνη απφ ηνπο νξηζκνχο γηα ηα Γ.Π.. πνπ δφζεθαλ θαηά θαηξνχο είλαη (Συλλαίοσ, Γήτασ, 2007): 

 «Γ.Σ.Π. είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη 

απεηθόληζεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε δεηήκαηα γεσγξαθηθήο θύζεο» (Goodchild, 1985). 

 «Γ.Σ.Π. είλαη όια εθείλα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εζηηάδνπλ ζε ρσξηθά 

ελδηαθέξνληα θαη θαηλόκελα ζε θιίκαθεο από όιε ηε γε κέρξη ηε κνλαδηαία ηδηνθηεζία. 

Τα Γ.Σ.Π. έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππόινηπα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κε ην 

επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο ύπαξμεο ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο. Υπάξρεη κεγάινο αξηζκόο 

Γ.Σ.Π., πνιιά από ηα νπνία είλαη γλσζηά κε άιια νλόκαηα». (Carter, 1989) 

 «Σύζηεκα πιεξνθνξηώλ Γεο είλαη έλα εξγαιείν γηα ιήςε απνθάζεσλ λνκηθήο, δηνηθεηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πθήο θαη έλα όξγαλν γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε, ην νπνίν 

απνηειείηαη από ηελ κηα από κηα Βάζε Δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη γηα κηα έθηαζε ζηνηρεία 

πξνζδηνξηζκέλα ζην ρώξν θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε γε θαη από ηελ άιιε απνηειείηαη 

από δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, ελεκέξσζε, επεμεξγαζία θαη 

δηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ. Η βάζε ελόο Γ.Σ.Π. είλαη έλα εληαίν ζύζηεκα (γεσγξαθηθήο) 

αλαθνξάο, ην νπνίν επίζεο δηεπθνιύλεη ηε ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη 

κε άιια ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηε γε». (Federation Internationale des 

Geometres, 1983). "Σν χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), γλσζηφ επξέσο θαη 

σο G.I.S. Geographic Information Systems, είλαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ (spatial data) θαη ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ. ηελ πην απζηεξή κνξθή ηνπ 

είλαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα, ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη, απνζεθεχζεη, πξνζαξκφζεη, 

αλαιχζεη θαη παξνπζηάζεη γεσγξαθηθά ζπζρεηηζκέλεο (geographically-referenced) 

πιεξνθνξίεο. ε πην γεληθή κνξθή, έλα ΓΠ είλαη έλα εξγαιείν "έμππλνπ ράξηε", ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππψζνπλ κηα πεξίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθά εξσηήζεηο ρσξηθνχ ή πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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(αλαδεηήζεηο δεκηνπξγνχκελεο απφ ηνλ ρξήζηε), λα αλαιχζνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα 

(spatial data), λα ηα πξνζαξκφζνπλ θαη λα ηα απνδψζνπλ ζε αλαινγηθά κέζα 

(εθηππψζεηο ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ) ή ζε ςεθηαθά κέζα (αξρεία ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ, δηαδξαζηηθνί ράξηεο ζην Γηαδίθηπν)".
2
  

 

ΥΩΡΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Tα ΓΠ απνδίδνπλ γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα ζηηο θάζε είδνπο ηδηφηεηεο θαη ζεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηά. Ζ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πινπνηείηαη 

κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ θαη ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο (δηαλπζκαηηθνχο ή 

ςεθηδσηνχο). Έλα ΓΠ πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, φζν θαη ησλ πεξηγξαθηθψλ. ε θάζε ζηνηρείν ηνπ ρψξνπ αληηζηνηρίδνληαη 

(Καπαγεξίδεο, 2006): 

• Υσξηθά δεδνκέλα (spatial data), πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζηνηρείνπ (ζέζε, δηαζηάζεηο, ζρήκα θ.ιπ.) θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. 

• Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ή κε ρσξηθά δεδνκέλα (aspatial data  ή attributes), πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ ρψξνπ θαη δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. 

Οη γεσδαηηηθέο επηζηήκεο παξέρνπλ ζην ΓΠ ρσξηθά δεδνκέλα. Ζ ζπγθέληξσζε πεξηγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ ηππνπνίεζεο 

γηα ηελ επρεξέζηεξε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. Tα ΓΠ βαζίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο κνλάδσλ θαη 

ζηε ζχληαμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα ρσξηθά δεδνκέλα νξίδνληαη ζπλήζσο απφ καζεκαηηθά 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ: 

• πξνβνιηθέο ζπληεηαγκέλεο x, y 

• γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θ, ι. 

Σα κε ρσξηθά δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αληηθεηκέλνπ -ζηνηρείνπ θαη 

κε ηελ έλλνηα απηή θαινχληαη πεξηγξαθηθά δεδνκέλα. Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη κε 

ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ρσξηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο φλνκα, ηαμηλφκεζε, ρξψκα, ελψ κπνξεί 

λα είλαη πνζνηηθά ή πνηνηηθά. 

                                                             
2 https://el.wikipedia.org/wiki/Σφςτημα_Γεωγραφικών_Ρληροφοριών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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• Ολφκαηα, επεμεγήζεηο θαη επηγξαθέο 

• Αξηζκνί (πρ. αξίζκεζε νηθνπέδσλ) 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ Γ.Π..
 
 

Γεληθά, κπνξεί επίζεο λα δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ην gis δελ είλαη έλα ζχζηεκα 

ραξηνγξάθεζεο, αιιά γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ. Τπνγξακκίδεηαη, φηη αλ 

θαη είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ "εξγαιείν" ζην ρψξν ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, εληνχηνηο ην GIS 

είλαη πνιπδηάζηαην θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο επηζηήκεο 

(Καπαγεξίδεο, 2006). 

ε θξαηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ επίπεδν ην gis ρξεζηκεχεη γηα: 

• Καηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

(θηεκαηνιφγην). 

• Πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. 

• Γηαρείξηζε νδηθψλ δηθηχσλ. 

• Δζληθή άκπλα θαη θαηαλνκή ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• Αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη άζθεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

• Γηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

• Γηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, 

λεξφ, απνρέηεπζε, θπζηθφ αέξην, θαισδηαθή ηειεφξαζε). 

• Παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

• Παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, εληνπηζκφ επηδεκηψλ ζηε γέλεζή ηνπο, 

ζρεδηαζκφ λνζειεπηηθψλ θέληξσλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. 

• Καηαγξαθή, ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη κλεκείσλ ηεο 

ρψξαο. 
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• Παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζπζρέηηζε πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζρεδηαζκνχ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο. 

• Γηαρείξηζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή αλάπηπμεο. 

• Δζληθή αζθάιεηα θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο. 

ε φηη αθνξά ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο, νξηζκέλα απφ ηα πεδία εθαξκνγψλ ηνπ GIS 

αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία ησλ Miles & Ho (Miles & Ho, 1999): 1. storm water pollution, 2. 

Μεηαθνξά ηδήκαηνο (sediment transport), 3. πιινγή ζηεξεψλ απνβιήησλ (solide waste 

collection), 4. εηζκηθή θιίζε (seismic slope strability), 5. Τγξνπνίεζε (liquefaction), 6. 

Καηαλεκεκέλε απνξξνή βξνρήο (Distributed rainfall runoff). Πιένλ ην GIS ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα ζην ζρεδηαζκφ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο επίζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ρξήζεσλ γεο.  

 

ΣΑ Γ.Π.. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα, ε δεθαεηία 1988 – 1998, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηα ηερληθά δξψκελα ηεο ρψξαο.  

Σν ζεκαληηθφ γεγνλφο, ήηαλ φηη δεκηνπξγήζεθε κία λέα δπλακηθή ζηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Ζ αξρηθά εξεπλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Γ.Π.. έδσζε ζηαδηαθά ηε 

ζέζε ηεο ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

 Νέα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα, ζεκειησκέλα ζηνλ ηξφπν ηηο αξρέο θαη ηηο κεζνδνινγίεο 

δηαρείξηζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, λέα Σκήκαηα ηδξχζεθαλ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αξγά αιιά ζηαζεξά 

ζηειερψζεθε απφ αλζξψπνπο ηθαλνχο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ λέα απηή ηερλνινγία παξάγνληαο λέα 

πξντφληα θαη ηέινο, ην δεκφζην, είηε σο θεληξηθή είηε σο ηνπηθή δηνίθεζε ελζσκάησζε ζηα 

νξγαλνγξάκκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηελ ηερλνινγία απηή, θαζψο θαιείηαη πιένλ λα βαζίζεη κέξνο 

ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δηαδηθαζίαο δηα κέζνπ απηήο.  

Σν 1994 ην ηφηε Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνθήξπμε ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ (ΟΓΔ) θαη ν ΟΚΥΔ, ην 1996, ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, έξγα ηα νπνία απνξξφθεζαλ 

εμεηδηθεπκέλν ζε ΓΠ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ. Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (HellasGIs) πνπ ηδξχζεθε ην 1998 κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ΓΠ, κέζσ δηνξγάλσζεο 

δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ, παλειιελίσλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξηψλ, αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο 
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θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πεξηνδηθνχ (Γεσαλάιεθηα) 

θ.ά. (πιιαίνο, Γήηαο, 2007). 

Καηά ηε δεθαεηία (2000 – 2010), φπσο ήηαλ θπζηθφ πνιιά πξάγκαηα άιιαμαλ. Ο φξνο 

«Γεσπιεξνθνξηθή» πξνζηέζεθε ζην «ηξέρνλ» ιεμηιφγην ηεο θνηλφηεηαο ησλ ελαζρνινχκελσλ κε 

ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, θαζψο έπξεπε λα δειψλεηαη πξνθαλψο ε ηερλνινγηθή ζπζρέηηζε 

Γεσγξαθίαο (κε ηελ επξεία έλλνηα) θαη Πιεξνθνξηθήο, θαη ην ηνπίν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

κειεηψλ πνπ αθνξνχλ κε θάζε ηξφπν ην γεσγξαθηθφ ρψξν άιιαμε δξακαηηθά. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

δπλακηθήο απηήο θάλεθαλ κέζα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνθεξχμεηο κεγάισλ έξγσλ 

Γεσπιεξνθνξηθήο απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ αιιά θαη φηη αθνινχζεζε. 

Παξάιιεια, ν ζρεηηθά λένο θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα ηνπ Γ΄ ΚΠ ζρεδίαδε πνιιά θαη κεγάια έξγα 

Γεσπιεξνθνξηθήο. Παξάιιεια κε ηε ζπλέρηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηνπ ΟΓΔ, ην ηφηε 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνθήξπμε ηα έξγα ηνπ Διαηνθνκηθνχ θαη Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο Σειεπηζθφπεζεο ζηε Γεσξγία γηα ηε ρψξα θαη αξθεηνί ΟΣΑ έβαιαλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δηαδηθαζίεο γεσπιεξνθνξηθήο.  

Σαπηφρξνλα, κία νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 2000/60, επηβεβαηψλεη ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ηεο δηαρείξηζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Σελ ηξηεηία 2002-2004 ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηε δξάζε «Πεξηθεξεηαθά 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα θαη Καηλνηφκεο Δλέξγεηεο» πξνθήξπμε έξγα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

θεληξηθή φζν θαη ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε αιιά θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σελ ίδηα πεξίνδν, 

ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο εηνηκάδεη ηε δηαβνχιεπζε ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠ 

ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. Μεγάινη δεκφζηνη νξγαληζκνί ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο φπσο ν 

ΟΚΥΔ, ε ΓΤ, ην ΗΓΜΔ θαη ην ΤπΓε εηνηκάδνληαη κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ παξαπάλσ 

δξάζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, λα ζπκβάιινπλ κε πξνθεξχμεηο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

ζηελ ίδξπζε κίαο εζληθήο ππνδνκήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Πξνεηνηκάδνληαη εηδηθά ζπζηήκαηα 

βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία ησλ ΓΠ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο. 

Γεληθφηεξα ε δηάρπζε ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή απνθηά πιένλ εζληθέο 

δηαζηάζεηο. Παξάιιεια, δχν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο έξγα εθπνλνχληαη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο Δζληθήο Τπνδνκήο Υσξηθψλ (Γεσγξαθηθψλ) Γεδνκέλσλ απφ ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν κε ζθνπφ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 
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πξνηππνπνηήζνπλ ηηο νξηδφληηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζην 

πιαίζην κίαο θνηλήο δξάζεο γηα φιε ηελ Δπξψπε κέζσ ηνπ INSPIRE (πιιαίνο, Γήηαο, 2007). 

Σελ επφκελε ηξηεηία (2004 – 2006) ηα έξγα ηεο γεσπιεξνθνξηθήο θαη ε επξεία αλάπηπμε 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηάρπζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, 

είλαη πιένλ έλα ηερλνινγηθφ γεγνλφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δθηφο απφ ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, νη 

ππφινηπνη θνξείο παξάγνπλ λέεο πξνθεξχμεηο κεγάισλ έξγσλ γεσπιεξνθνξηθήο. Σν Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγίαο), ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη ην Ο..Γ.Δ, ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξνθεξχζζεη ην κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο έξγν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο εμαθνινπζεί λα πξνθεξχζζεη ηα έξγα 

ηεο δξάζεο «Πεξηθεξεηαθά Γεσγξαθηθά πζηήκαηα θαη Καηλνηφκεο Δλέξγεηεο» θαη ηα έξγα ησλ 

νξγαληζκψλ παξαγσγήο ραξηνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη). Ζ κεγαιχηεξε φκσο 

πξφθιεζε ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ ε έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ πεξί ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο 

“INSPIRE”, κίαο νδεγίαο ηεο Δ.Δ. πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζέζπηζε θνηλψλ πξνηχπσλ γηα ηε 

γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζε φια ηα επξσπατθά θξάηε θαη ζε θάζε επίπεδν ρξήζεο ηεο (παξαγσγή, 

δηαρείξηζε, δηάζεζε, εθκεηάιιεπζε, θιπ).  Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ην INSPIRE παίξλεη νξηζηηθά 

ζάξθα θαη νζηά κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3882/2010 «Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ - Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2007» θαη επίζεκα εζληθά γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαηίζεληαη 

αλνηθηά πιένλ απφ θξαηηθέο ηζηνζειίδεο (www.opendata.gov.gr, www.ktimatologio.gr θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opendata.gov.gr/
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Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα  ησλ Γ..Π. (Φηιηππίδεο, 2006). 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

1. Γηαηήξεζε δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή 

2. Οη γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαρσξνχληαη θαηά νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή κνλάδα ή δηάηαμε π.ρ. θαηά λνκφ, θαηά 

θνηλνηηθή ή δεκνηηθή πεξηθέξεηα, θαηά δαζηθφ ζχκπιεγκα, θαηά εθηάξην θηι 

3. Γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν, ραξαθηεξηζηηθφ, ηδηφηεηα ή ζπλδπαζκφο απηψλ. Τπάξρνληα δεδνκέλα (π.ρ. απφ 

δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ησλ δαζψλ) είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ, κε ή ρσξίο αιιαγέο θαη 

επεμεξγαζία, ζηε βάζε δεδνκέλσλ εθφζνλ είλαη θαηά ρψξν πξνζαλαηνιηζκέλα. 

4. Γξήγνξνο θαη επαλαιακβαλφκελνο έιεγρνο ή εμέηαζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

εθηίκεζε επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ. 

5. Δχθνιε ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ, απνηειεζκαηηθφο εληνπηζκφο θαη αλάιπζε αιιαγψλ 

6. Πνιιέο κνξθέο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο 

κεζφδνπο. 

7. Αλαιχζεηο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη απηφκαηε παξαγσγή απνηειεζκάησλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

1. Απμεκέλν αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληήξεζεο. 

2. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη άξηηα εθπαίδεπζε θαηάιιεινπ 

πξνζσπηθνχ 

3. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαηξνπή θαη θαηαρψξεζε νξηζκέλσλ πξνυπαξρφλησλ 

δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  
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ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο δήκνο Μαθεδνλίδνο ήηαλ δήκνο ηνπ λνκνχ Ζκαζίαο θαη ππήξμε απφ ην 1997 έσο ην 2010. Με 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο εληάρζεθε ζηνλ λέν Γήκν Βέξνηαο. Βξηζθφηαλ ζην λφηην 

ηκήκα ηνπ λνκνχ. Ο δήκνο πεξηιάκβαλε 4 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, θαηαιάκβαλε έθηαζε 214,3 

Km
2
 θαη είρε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 2346 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Έδξα ηνπ 

δήκνπ ήηαλ ηα Ρηδψκαηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ δήκνπ απνηεινχζαλ δάζε θαη 

βνζθφηνπνη θαη κφιηο 10% απνηεινχζαλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

Οη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Μαθεδνλίδνο ζπκκεηείραλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. πνπδαίνη 

αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ήηαλ νη Αζαλάζηνο Νίθνπ θαη Μηραήι Πεηζάβαο απφ ηε 

θεθηά, θαη ν Υξήζηνο Γήκνπ (γελλ. 1808) απφ ην Πνιχδελδξν. Απφ ηα Ρηδψκαηα θαηάγνληαλ ε 

κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ θιεθηαξκαηνιψλ πξνπνπιαίσλ. 

Ο δήκνο πεξηιάκβαλε ηα παξαθάησ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη νηθηζκνχο (ζε αγθχιεο ν 

πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001). 

-Γ.δ. Ρηδσκάησλ -- ηα Ρηδψκαηα [ 1.150 ] 

-Γ.δ. Γαζθίνπ -- ην Γάζθην [ 346 ] 

-Γ.δ. Πνιπδέλδξνπ [ 377 ]  

 ην Πνιχδελδξν [ 225 ] 

 ε Διαθίλα [ 54 ] 

 ε Μνλή Σηκίνπ Πξνδξφκνπ [ 7 ] 

 ν Πφξνο [ 13 ] 

 ε Υαξάδξα [ 78 ] 

-Γ.δ. θεθηάο -- ε θεθηά [ 473 ] 

 

Με ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, ελνπνηήζεθαλ νη πξψελ Γήκνη: Βέξνηαο, Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο, 

Γνβξάο θαη Απνζηφινπ Παχινπ θαη απεηέιεζαλ ηνλ δηεπξπκέλν Γήκν Βέξνηαο.   

To Γάζθην βξίζθεηαη 44 ρηιηφκεηξα λφηηα ηεο Βέξνηαο θαη έρεη κεζνζηαζκηθφ πςφκεηξν 630 κέηξα. 

Οη θάηνηθνη ηνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηε δαζηθή εθκεηάιιεπζε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B7%CE%BA%CE%B9%CE%AC_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B7%CE%BA%CE%B9%CE%AC_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
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Τπάξρεη θαζεκεξηλή ζπγθνηλσλία απφ ηε Βέξνηα πξνο ην Γάζθην, δχν θνξέο ηελ εκέξα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 3: Ζ ζέζε ηνπ Γαζθίνπ ζην ράξηε θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε γχξσ πεξηνρή θαη ηελ πφιεο ηεο 

Βέξνηαο. 
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ΗΗ. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαιχθζεθε αξρηθά ε απαίηεζε ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε νπνία έγηλε ζηαδηαθά 

θαη κεζνδηθά, ηφζν κέζσ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηδησηψλ, φζν θαη κέζσ πξνζσπηθήο, επηηφπηαο 

έξεπλαο. 

Αξρηθά ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ θνηλφηεηα Ρηδσκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, απφ φπνπ παξαρσξήζεθε, 

ζε έληππε κνξθή, ν ράξηεο ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ. Ο ράξηεο ζρεδηάζηεθε ην 2000 απφ ηνπνγξάθν 

κεραληθφ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε απνηχπσζε ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ. ην ράξηε απεηθνλίδνληαη ηα φξηα 

ηεο θνηλφηεηαο, ηα φξηα θάζε ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ε ζέζε θαη ην πεξίγξακκα ηνπ εθάζηνηε θηίζκαηνο. Ζ 

θάζε ηδηνθηεζία (νηθφπεδν) είλαη αξηζκεκέλε, απφ ην 1 έσο ην 298.  

Απφ ηελ θνηλφηεηα Ρηδσκάησλ παξαρσξήζεθε επίζεο έλαο πίλαθαο ζε έληππε κνξθή, ν νπνίνο ζπλνδεχεη 

ηνλ ράξηε, θαη ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη γηα θάζε νηθφπεδν: ν αξηζκφο ηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην 

παηξψλπκν ηνπ ηδηνθηήηε θαη ην εκβαδφ ηνπ νηθνπέδνπ.  

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο, κε ζηφρν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, απεηέιεζε θαη ε επηηφπηα έξεπλα. Καηά 

ηελ επηηφπηα έξεπλα έγηλε αξρηθά έιεγρνο ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηνπ ράξηε θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηδηνθηεζία. Όπνπ εληνπίζηεθαλ ιάζε δηνξζψζεθαλ θαη φπνπ παξαηεξήζεθαλ 

ειιείςεηο ζπκπιεξψζεθαλ.  

 ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο θ. Μηζνθέθαιν σθξάηε θαη ηνλ Παπά 

ηνπ ρσξηνχ, εληνπίζηεθαλ, κε επηηφπνπ επίζθεςε θαη έξεπλα, ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο, 

φπσο ηα εθθιεζηαζηηθά θηίζκαηα, ηα ζεκεία πγξψλ ζηνηρείσλ (ζηληξηβάληα  - βξχζεο), ηα δεκφζηα θηίξηα 

(ζρνιείν - θηίξην θνηλφηεηαο), ηα θηίξηα κε πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ (παξαδνζηαθφο, απνθαηεζηεκέλνο 

πδξφκπινο) θαη άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

Δπηπξφζζεηα, έγηλε επίζθεςε ζην γξαθείν θηεκαηνγξάθεζεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. Ζ πξνζεζκία 

νινθιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θηεκαηνγξάθεζεο ηεο πεξηνρήο νινθιεξψζεθαλ ηππηθά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2016. ήκεξα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ελψ ζηελ πξάμε ζπλερίδνληαη θαη νη εθπξφζεζκεο 

αηηήζεηο. Απφ ην γξαθείν θηεκαηνγξάθεζεο κνπ δφζεθαλ άηππα (εθφζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ) νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηηο πεξηνρήο. 

Παξφκνηα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ θαη απφ ηνλ ΟΓΔ. Σα ζηνηρεία γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ινηπψλ 

αγξνηεκαρίσλ ζπγθεληξψζεθαλ κε επηηφπηα επίζθεςε θαζψο θαη απφ πιεξνθνξίεο ησλ θαηνίθσλ ηηο 

πεξηνρήο. 
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Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο:  

1. http://www.veria.gr/new/ 

2. https://el.wikipedia.org/wiki/Γάζθην_Ζκαζίαο 

3. http://www.statistics.gr/el/home 
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ΗΗΗ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ηνλ πνιενδνκηθφ ράξηε ηνπ νηθηζκνχ Γαζθίνπ (Γήκνο 

Βέξνηαο). Με βάζε ηε γεσθσδηθνπνίζε ηνπ ζπζηήκαηνο ArcGIS νξίζηεθαλ ζεκεία, γξακκέο θαη 

πνιχγσλα κε βάζε ηα πξαγκαηηθά γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ράξηε. 

1. ΖΜΔΗΑ 

Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ νηθηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: α) Ζ θνηλφηεηα ηνπ νηθηζκνχ, β) Ζ 

εθθιεζία ηνπ νηθηζκνχ, γ) Σν ζρνιείν ηνπ νηθηζκνχ, δ) Σν εξψν ηνπ νηθηζκνχ, ε) Οη ηαρπδξνκηθέο 

ζπξίδεο ηνπ νηθηζκνχ, δ) Ζ πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ, ε) Ζ βξχζε πφζηκνπ λεξνχ ηνπ νηθηζκνχ, ζ) Ο 

πδξφκπινο ηνπ νηθηζκνχ, η) Σα θνηκεηήξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη θ) Ο ρψξνο εθδειψζεσλ ηνπ 

νηθηζκνχ. 

Οη θνηλφηεηα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δηθ. 4: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ θηεξίνπ ηεο θνηλφηεηαο. 
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Οη εθθιεζία βξίζθεηαη επίζεο ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δικ. 5: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο εθθιεζίαο. 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη δίπια ζηελ εθθιεζία φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δικ. 6: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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 Ζ ζέζε ηνπ εξψνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δικ. 7: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ εξψνπ. 

Ζ ζέζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ζπξίδσλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δικ. 8: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ζπξίδσλ. 
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Ζ πιαηεία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

 

Δικ. 9: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο πιαηείαο. 

 Ζ ζέζε ηεο βξχζεο πφζηκνπ λεξνχ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

  

Δικ. 10: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο βξχζεο πφζηκνπ λεξνχ. 
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Ο πδξφκπινο βξίζθεηαη ΝΑ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

  

Δικ. 11: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ πδξφκπινπ.  

Σα θνηκεηήξηα βξίζθνληαη ΒΑ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

 

Δικ. 12: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ησλ θνηκεηεξίσλ. 
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 Ο ρψξνο εθδειψζεσλ βξίζθεηαη πνιχ θνληά θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

 

Δικ. 13: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ ρψξνπ εθδειψζεσλ. 

 

Δικ. 14: Φεθηαθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. 
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ εηθφλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 

βξίζθνληαη θπξίσο ζην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη θάπνηα απφ απηά ιίγν πνην 

απνκαθξπζκέλα, θαζψο ε απφζηαζε δελ είλαη ζεκαληηθά κεγάιε. ηελ παξαπάλσ εηθφλα 

απεηθνλίδνληαη ηα εμήο ζεκεία: α) ε θνηλφηεηα (κε γαιάδην ρξψκα), β) ε εθθιεζία (κε πξάζηλν 

ρξψκα), γ) ην ζρνιείν (κε θαθέ ρξψκα) θαζψο θαη δ) ην εξψσλ (κε θαθέ ρξψκα), ε) νη 

ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο (κε θίηξηλν ρξψκα), δ) ε πιαηεία (κε καχξν ρξψκα), ε) ε βξχζε πφζηκνπ 

λεξνχ (κε ζαιαζζί ρξψκα), ζ) ν πδξφκπινο (κε ζθνχξν κπιε ρξψκα), η) ηα θνηκεηήξηα (κε καχξν 

ρξψκα) θαη ηέινο θ) ν ρψξνο εθδειψζεσλ (κε θφθθηλν ρξψκα).     

ε θάζε ζεκείν δφζεθε έλαο εηδηθφο αξηζκφο ν νπνίνο νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζεκείνπ. Γηα λα 

είλαη πην ζαθήο ε εηθφλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ζεκείνπ, επηιέμακε ηα ζηνηρεία απηά λα 

αλαγξάθνληαη φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δικ. 15: Φεθηαθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε αξίζκεζε. 

 

εκαληηθφ ξφιν έρεη ε νλνκαζία ηνπ θάζε ζεκείνπ. ηελ νπζία είλαη ε παξάκεηξνο ε νπνία ζα 

θαζνξίζεη πψο θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζεί θάπνηνο. ηηο παξαθάησ εηθφλεο αλαθέξνληαη 

α) νη νλνκαζίεο ησλ ζεκείσλ θαη β) έλα παξάδεηγκα κε ηα ζηνηρεία ελφο ζεκείνπ.   
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Δικ. 16: Φεθηαθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε νλνκαζία. 

 

Δικ. 17: Φεθηαθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε πίλαθα ζηνηρείσλ ελφο 

ζεκείνπ σο παξάδεηγκα. 
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2. ΓΡΑΜΜΔ 

Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ πεξηιακβάλεη ηξεηο ηχπνπ δξφκσλ: α) αζθαιηνζηξσκέλνη επαξρηαθνί 

δξφκνη, β) αζθαιηνζηξσκέλνη θνηλνηηθνί δξφκνη θαη γ) κε αζθαιηνζηξσκέλνη θνηλνηηθνί δξφκνη 

(ρσκαηφδξνκνη). 

Ο αζθαιηνζηξσκέλνο επαξρηαθφο δξφκνο δηαζρίδεη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ ράξηε. 

 

Δηθ. 18: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ. 

 

Οη αζθαιηνζηξσκέλνη θνηλνηηθνί δξφκνη δηαθιαδίδνληαη ζηα νηθνδνκηθά ηεκάρηα ηνπ νηθηζκνχ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Εικ. 19: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ θνηλνηηθνχ δξφκνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο θνηλνηηθνχο δξφκνπο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη 

θνηλνηηθνί δξφκνη νη νπνίνη δελ έρνπλ αζθαιηνζηξσζεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

Δηθ. 20: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ κε αζθαιηνζηξσκέλνπ θνηλνηηθνχ δξφκνπ. 
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Ζ εηθφλα ζχλζεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 21. Γηαθξίλεηαη φηη 

ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα δηαζρίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα (θφθθηλν ρξψκα), ελψ νη κε 

αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη βξίζθνληαη πεξηθεξεηαθά ηνπ νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (πξάζηλν 

ρξψκα). ΟΗ δεπηεξεχνληεο θνηλνηηθνί δξφκνη (αζθαιηνζηξσκέλνη, κε θίηξηλν ρξψκα) 

δηαθιαδίδνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ. 

 

Δηθ. 21: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ Γαζθίνπ.

 

Δηθ. 22: Φεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ κε αζθαιηνζηξσκέλνπ θνηλνηηθνχ δξφκνπ. 
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Δθηφο απφ ηνπο δξφκνπο, κε γξακκέο ζηελ γεσθσδηθνπνίεζε παξνπζηάδνληαη θαη ηα ξέκαηα. Ζ 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ξεκάησλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. 
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3. ΠΟΛΤΓΩΝΑ 

ηελ γεσθσδηθνπνίεζε κε πνιχγσλα παξνπζηάδνπκε ηα νηθφπεδα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ αζηηθφ ηζηφ 

ηεο πεξηνρήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμεηάζακε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο ησλ νηθνπέδσλ. 

3.Α. Αριθμός οικοπέδοσ 

Κάζε νηθφπεδν θέξεη έλαλ εηδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ. 

Πξνθείκελνπ λα είλαη πην ζαθήο ε εηθφλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε νηθνπέδνπ, επηιέμακε ηα 

ζηνηρεία απηά λα αλαγξάθνληαη φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθ. 23: Φεθηαθή παξνπζίαζε ησλ νηθνπέδσλ κε ην ζρεηηθφ θσδηθφ. 

 

Παξάιιεια επηιέμακε λα θάλνπκε θαη αλαδήηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ θάζε νηθνπέδνπ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθήο ε εηθφλα ηεο ηδηνθηεζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εληνιή είλαη πνιχ ρξήζηκε 

γηα θάζε αλαδήηεζε επάλσ ζηνλ ράξηε, φπσο είλαη δπλαηφλ λα δνχκε ζε έλα ηπραίν παξάδεηγκα 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθ. 24: Φεθηαθή ηαπηφηεηα ηνπ θάζε νηθνπέδνπ (ηπραίν παξάδεηγκα). 

3.Β. Δμβαδό οικοπέδοσ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα  ζηνηρεία ηνπ θάζε νηθνπέδνπ είλαη ην εκβαδφ ηνπ. ηελ νπζία είλαη ε 

παξάκεηξνο ε νπνία ζα θαζνξίζεη θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

αλαθέξνληαη ηα νηθφπεδα θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγξάθεηαη ην ζρεηηθφ ηνπο εκβαδφ.

 

Δηθ. 25: Δκβαδφ νηθνπέδσλ (m
2
) 
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Δλδηαθέξνλ έρεη λα δνχκε κία δηαβάζκηζε ησλ νηθνπέδσλ κε βάζε ην εκβαδφ ηνπο.

 

Δηθ. 26: Γηαβάζκηζε ησλ νηθνπέδσλ αλάινγα κε ην εκβαδφ ηνπο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ εηθφλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνπέδσλ είλαη κέρξη 1.000 

ηκ, ελψ επίζεο ππάξρνπλ θαη νηθφπεδα ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν απφ 4.000 ηκ. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο έρεη λα δνχκε πφζα θαη πνηα απφ ηα νηθφπεδα αλήθνπλ ζε ηδηψηεο θαη 

αληίζηνηρα πνηα είλαη δεκφζηνη ρψξνη. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν δίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

 

Δηθ. 27: Υαξαθηεξηζκφο ηδηνθηεζίαο ζε θνηλφρξεζηα (κε θφθθηλν) θαη ζε ηδησηηθά (κε πξάζηλν). 
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ΗV. ΤΕΖΣΖΖ 

Ο ράξηεο ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ ν νπνίνο ρξεζίκεπζε σο ππφβαζξν γηα ηε κειέηε απνηειεί 

ζρέδην απνηχπσζεο ηνπ νηθηζκνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2000 απφ ηνπνγξάθνπο ηνπ 

Γήκνπ Βέξνηαο, αιιά θαη ηδηψηεο ηνπνγξάθνπο.  

Σν ζρέδην ηεο απνηχπσζεο καο παξαρσξήζεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Ρηδσκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, 

ε νπνία αλήθε ζηνλ Γήκν Μαθεδνλίδνο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ελνπνηεκέλσλ θαιιηθξαηηθψλ 

Γήκσλ. Ο ράξηεο καο παξαρσξήζεθε ζε εθηππσκέλν αληίγξαθν. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS, έπξεπε λα ςεθηνπνηεζεί. Σν 

ηππσκέλν αληίγξαθν ζθαλαξίζηεθε θαη ζηε ζπλέρεηα  εηζήρζε ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα 

AutoCAD, φπνπ θαη επαλαζρεδηάζηεθε ν ράξηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ φια ηα ζηνηρεία, θαη 

ηδηαίηεξα ηα εκβαδά ησλ νηθνπέδσλ λα είλαη κεηξήζηκα θαη λα καο δψζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πξνο εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ArcGIS. 

  

Δηθ. 28: Ο ζθαλαξηζκέλνο ράξηεο πνπ ρξεζίκεπζε σο βαζηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο. 
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Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνβάζξνπ ζην πξφγξακκα ArcGIS, μεθίλεζε ν ζρεδηαζκφο ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

Αξρηθά εληνπίζηεθε θαη ζεκεηψζεθε ζηνλ ράξηε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

Σν θηήξην ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γαζθίνπ είλαη έλα πεηξφθηηζην θηίζκα, θαηαζθεπαζκέλν πξν ηνπ 

1955, ην νπνίν ζηέγαζε επί ρξφληα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο. Σαπηφρξνλα, κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, ν ρψξνο απηφο κεηαηξέπεηαη ζε ηαηξείν, θαζψο έξρεηαη ηαηξφο απφ ηε Βέξνηα 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη φζνπο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ άκεζα. Δπηπιένλ, ν ίδηνο 

ρψξνο ζηεγάδεη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο παηδηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ θαη ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα θαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

ήκεξα, πνπ ην θέληξν ηνπ Γήκνπ κεηαθέξζεθε ζηε Βέξνηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ απηνχ έρεη 

αηνλήζεη. Ζ θεληξηθή ηνπ ζέζε σζηφζν εμαθνινπζεί λα βνεζά ψζηε ε θνηλφηεηα λα απνηειεί πφιν 

έιμεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 29: Σν θηήξην ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ. 
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Ζ θεληξηθή εθθιεζία ηνπ Γαζθίνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Αγία Σξηάδα. Κηίζηεθε ην 1919 θαη 

απνηειεί κία ιηζφθηηζηε, ηξίθιηηε εθθιεζία. Λεηηνπξγεί θαλνληθά θάζε Κπξηαθή θαη ζηηο ενξηέο 

θαη είλαη έλα αθφκε ηνπφζεκν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γαζθίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζρνιείν, απνηειεί έλα νηθηζηηθφ ζχλνιν κε ηελ εθθιεζία, φληαο αθξηβψο δίπια θαη θηηζκέλν 

ηελ ίδηα πεξίνδν, κε ηα ίδηα πιηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζρνιείν δε ιεηηνπξγεί θαζψο ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ είρε κεησζεί θαηά πνιχ. Σα ιίγα παηδηά ηεο θνηλφηεηαο είλαη αλαγθαζκέλα λα 

κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ θνηλφηεηα Ρηδσκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

καζήκαηά ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 30: Ο Ηεξφο Ναφο ηεο Αγίαο Σξηάδαο Γαζθίνπ. 

Εικ. 31: Το δημοτικό ςχολείο τησ κοινότητασ Δαςκίου. 
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Ζ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ είλαη ν ρψξνο έλσζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζε θάζε πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα. Δίλαη ν ρψξνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φια ηα έζηκα ηνπ γάκνπ, πξηλ θαη κεηά ην 

κπζηήξην, ν ρψξνο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηα εθθιεζηαζηηθά κπζηήξηα (Αλάζηαζε, Δπηηάθηνο, 

Πεξηθνξέο θαη άιια), ν ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζεκαληηθέο θαη έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πιαηείαο, φπσο ζε θάζε ρσξηφ, ήηαλ απφ παιηά θαη είλαη αθφκε 

θαη ζήκεξα ε βξχζε, ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ζπδήηεζεο. Ζ πιαηεία, ζην θέληξν ηνπ 

Γαζθίνπ, απνηειεί ηαπηφρξνλα ην θέληξν ηνπ νδηθνχ ηνπ δηθηχνπ θαη πέξαζκα απφ θαη πξνο 

άιινπο πξννξηζκνχο.  

Πξνηείλεηαη ε αλάδεημε ηεο πιαηείαο θαη ησλ γχξσ απφ απηήλ θηεξίσλ, θαζψο ε εηθφλα απηή είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εηθφλα ηνπ Γαζθίνπ γεληθφηεξα.  

Άιιν έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, είλαη ν πέηξηλνο πδξφκπινο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Γαζθίνπ, θαη κάιηζηα ζην φξην ηνπ νηθηζκνχ. Ο 

πδξφκπινο απηφο, παξαηεκέλνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εληάρζεθε απφ ην Γήκν Βέξνηαο ζε 

πξφγξακκα ΔΠΑ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπφξεζε λα απνθαηαζηαζεί θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί σο πδξφκπινο – κνπζείν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Γεθάδεο ζρνιεία θαη 

εθαηνληάδεο καζεηέο επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν ην Γάζθην κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηελ 

πδξνθίλεζε θαη ηα νθέιε ηεο.  

Πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ ηνπφζεκνπ απηνχ θαη ε πξνζέιθπζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ 

επηζθεπηψλ, πνπ ηνλψλνπλ ηνλ ηφπν εζηθά θαη νηθνλνκηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθ. 32: Ο πδξφκπινο ηνπ Γαζθίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  
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Άιιν έλα αθίλεην πνπ αλήθεη ζηελ εθθιεζία είλαη ε αίζνπζα εθδειψζεσλ, ζηελ νπνία γίλνληαη 

φιεο νη εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο πνπ απαηηνχλ λα γίλνπλ ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. Δίλαη ρψξνο 

ζπγθέληξσζεο γηα ζέκαηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά.  

 

Δηθ. 33: Ο ρψξνο εθδειψζεσλ ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ. 

ηελ εηθφλα 18 θαίλεηαη, ν αζθαιηνζηξσκέλνο επαξρηαθφο δξφκνο πνπ δηαζρίδεη ηελ θνηλφηεηα 

Γαζθίνπ. Ο δξφκνο απηφο απνηειεί ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνχ εξβίσλ – Αηγηλίνπ θαη αθνινπζεί 

ηε δηαδξνκή: Αηγίλην – Παιηάκπεια – Ληβάδη – Νεφθαζηξν – Πνιπδέλδξη – θεθηά – Ρηδψκαηα – 

Γάζθην – Βειβεληφο – έξβηα. Σν πιάηνο ηνπ εληφο ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ είλαη 5 κέηξα θαη 

ελψλεη ηελ θνηλφηεηα Γαζθίνπ κε ηηο γχξσ θνηλφηεηεο θαη κε ην θέληξν ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Ο 

δξφκνο απηφο δηαζρίδεη νιφθιεξν ην ρσξηφ. Ξεθηλάεη απφ ην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ Γαζθίνπ, 

δηαζρίδεη νιφθιεξν ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην θηήξην ηεο θνηλφηεηαο, ηελ 

εθθιεζία θαη ην ζρνιείν, θαη θαηαιήγεη ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο.   

Ζ ζπγθνηλσληαθή απηή επηθνηλσλία κε ηηο γχξσ πεξηνρέο απνηειεί κία επθαηξία αλάδεημεο ηνπ 

Γαζθίνπ θαη έλα έλαπζκα γηα πξνζέιθπζε πεξηεγεηψλ θαζψο ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη 

αζθαιήο, αθφκε θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.  
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Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε θαιχηεξε ζεκαηνδφηεζε επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ εξβίσλ –Αηγηλίνπ, ε 

νπνία ζα νδεγεί ζηελ θνηλφηεηα Γαζθίνπ θαη ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηφλσζε ηεο θπθινθνξίαο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ. 

Σαπηφρξνλα, ζα έπξεπε ν Γήκνο λα δψζεη θίλεηξα γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ηνπηθνχ θαη 

ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα,  θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο θνηλφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ εηθφλα 19 απνηππψλνληαη νη αζθαιηνζηξσκέλνη θνηλνηηθνί δξφκνη, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ 

φιεο ζρεδφλ ηηο ηδηνθηεζίεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ θεληξηθφ δξφκν. Ζ αζθαιηφζηξσζε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ησλ ληφπησλ λα πείζνπλ ηηο 

αξρέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ήηαλ πιένλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γαζθίνπ. Σν νδηθφ δίθηπν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

εζσθιείεη ηηο νηθνδνκηθέο λεζίδεο. Απηφ φκσο έρεη γίλεη κε έλαλ ηξφπν ψζηε πνιιέο ηδηνθηεζίεο 

έρνπλ εγθισβηζηεί ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνδνκηθψλ απηψλ λεζίδσλ, ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί 

πξφζβαζε ζε απηέο. Απηφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πιεκκεινχο ή, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηεο 

απνπζίαο κειέηεο ράξαμεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.  

Δηθ. 34: Σν ηκήκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Αηγηλίνπ – εξβίσλ πνπ πεξλά απφ ηελ 

θνηλφηεηα Γαζθίνπ. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ έγηλε, ήηαλ ε αζθαιηφζηξσζε ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ πνπ 

πξνυπήξραλ, θαη είραλ θαηαζηαιάμεη ζε απηή ηε κνξθή βάζε ρξήζεσο θαη θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. 

ήκεξα, ε θαηάζηαζε απηή, έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθά ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

«εγθισβηζκέλσλ» νηθνπέδσλ, νη νπνίνη δε κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε γε ηνπο. Σα πξνβιήκαηα 

απηά έρνπλ νδεγήζεη ζην παξειζφλ, αιιά θαη ζήκεξα αθφκε ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ.  

Πξνηείλεηαη, βάζε ηεο ππάξρνπζαο απνηχπσζεο, ε κειέηε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε πξφηαζε κίαο 

δηνξζσηηθήο ράξαμεο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη ηδηνθηεζίεο θαη λα δνζεί είζνδνο, 

αθφκε θαη κέζσ δνπιεηάο, ζε φια ηα «εγθισβηζκέλα» νηθφπεδα. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαζψο κε ηα ρξφληα 

δεκηνπξγήζεθαλ λεψηεξεο θαηνηθίεο ζε νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, 

θαη νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα κπνξνχζαλ λα αζθαιηνζηξσζνχλ νη ήδε 

ππάξρνληεο ρσκαηφδξνκνη, φπσο απηνί εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα 20 αιιά θαη, βάζε κειέηεο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ράξαμε λέσλ δξφκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθ. 35: Μεξηθά απφ ηα εγθισβηζκέλα «ηπθιά» νηθφπεδα. 
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ηελ εηθφλα 21 έγηλε ε ζχλζεζε νιφθιεξνπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πάλσ ζηνλ ράξηε – ππφβαζξν. Με 

θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδεηαη ε επαξρηαθή νδφο Αηγηλίνπ – εξβίσλ, κε θίηξηλν ρξψκα νη 

αζθαιηνζηξσκέλνη θνηλνηηθνί δξφκνη θαη κε πξάζηλν ρξψκα νη κε αζθαιηνζηξσκέλνη, 

ρσκαηφδξνκνη. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη θαζαξά κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζηακαηά ν 

αζθαιηνζηξσκέλνο δξφκνο θαη ηνλ δηαδέρεηαη ν ρσκαηφδξνκνο, παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ηδηνθηεζίεο, θαη κάιηζηα θαη εθθιεζία θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ.  

 

Δηθ. 36: Έλα απφ ηα ζεκεία φπνπ ν αζθαιηνζηξσκέλνο δξφκνο δηαθφπηεηαη θαη ζπλερίδεη σο ρσκαηφδξνκνο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ εηθφλα 22, κε κσβ ρξψκα, απνηππψλνληαη ηα ξέκαηα. Παξφιν πνπ ε θχξηα ηδέα 

ησλ θαηνίθσλ ήηαλ αλέθαζελ ε θάιπςε ησλ ξεκάησλ, πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο θαη ε 

αλάδεημή ηνπο. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηα ξέκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην φξην ηεο θνηλφηεηαο, ζα 

κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη λα αλαδεηρζεί, δεκηνπξγψληαο δηαδξνκέο θαη ζηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ηξερνχκελν λεξφ.  
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ηελ εηθφλα 23 θαίλεηαη έλαο αθφκε ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζακε, ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη, πάλσ ζε 

θάζε ηδηνθηεζία, ν εηδηθφο ηεο αξηζκφο. Ο ράξηεο απηφο είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηαηί βάζε απηνχ 

κπνξεί θαλείο λα δεη φια ηα ζηνηρεία, ηα νπνία επηιέμακε λα ζπγθεληξψζνπκε γηα θάζε ηδηνθηεζία.  

Δπηιέγνληαο ηελ εληνιή «identify» εκθαλίδεηαη, γηα ηελ ηδηνθηεζία πνπ έρνπκε επηιέμεη, ν 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο, ν νπνίνο απνηειεί ηελ ςεθηαθή ηαπηφηεηά ηνπ. ηνλ 

πίλαθα απηφ εκθαλίδνληαη: 

 Ο εηδηθφο αξηζκφο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο 

 Σν ζρήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

 Σν εκβαδφ ηνπ νηθνπέδνπ 

 Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηδηνθηήηε 

ηελ εηθφλα 24 απεηθνλίδεηαη ν ράξηεο, πάλσ ζηνλ νπνίν, ζε θάζε ηδηνθηεζία, ζεκεηψλεηαη ην 

εκβαδφλ ηεο.  

ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπκε ηελ πιεξνθνξία απηή θαη λα βγάινπκε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, φια ηα νηθφπεδα ρσξίζηεθαλ ζε θαηεγνξίεο, πνπ ζπκβνιίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα. Ζ θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη νηθφπεδα κηαο επξχηεηαο εκβαδψλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

επηιέρζεθαλ είλαη: 

 22 – 1.000 η.κ. 

 1.001 – 2.000 η.κ. 

 2.001 – 3.000 η.κ. 

 3.001 – 4.000 η.κ. 

 4.001 – 10.000 η.κ. 

Βάζε ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα 25. 

Απφ ηνλ ράξηε ησλ εκβαδψλ θαίλεηαη πσο ππάξρεη κία κεγάιε αληζφηεηα, φζνλ αθνξά ζηα εκβαδά 

ησλ νηθνπέδσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία, ησλ κηθξφηεξσλ νηθνπέδσλ, εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην θέληξν 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα γχξσ απφ ηελ πιαηεία. Απηφ  είλαη αλακελφκελν, θαζψο ε γε, ζην 

θέληξν ηεο θνηλφηεηαο, δίπια ζην θηήξην ηεο θνηλφηεηαο, ηελ εθθιεζία, ην δεκαξρία θαη ηελ 

παηδηθή ραξά, έρεη κεγαιχηεξε αμία.  

Δπηπιένλ, ηα πνιχ κηθξά νηθφπεδα, πξνέθπςαλ απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γεο απφ 

αιιεπάιιειεο απνδνρέο θιεξνλνκηψλ απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θιεξνλφκνπο. Βέβαηα, έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ νηθνπέδσλ θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο θνηλφηεηαο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη 
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κε ηνλ αξρηθφ ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο δε δεη πηα. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θιεξνλφκσλ δελ θάλνπλ απνδνρή θιεξνλνκηάο, αθφκε θαη ζηε δεχηεξε 

γεληά θιεξνλφκσλ. πλήζσο, πξνθνξηθά απνθαζίδνπλ ζε πνηνλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο αλήθεη ην 

θάζε αθίλεην. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ελψ έλα αθίλεην ζα έπξεπε, αλ είραλ γίλεη φιεο νη απνδνρέο 

θιεξνλνκηάο φπσο ζα έπξεπε, λα αλήθεη ζε πνιινχο θιεξνλφκνπο (ζε πάλσ απφ 10 πνιιέο θνξέο), 

θαη λα ήηαλ δηαηξεκέλε ε έθηαζε (φπνπ απηφ επηηξέπεηαη), ζηελ πξάμε θαίλνληαη ηα αξρηθά, 

αδηαίξεηα νηθφπεδα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε. 

Όπσο πξνείπακε, ηα πνιχ κεγάια νηθφπεδα, εκβαδνχ έσο 10.000 η.κ. εληνπίδνληαη ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη ν εμήο:  

Σα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ αξρηθά κηθξφηεξα. Με ηα ρξφληα, θαζψο ε αλνηθνδφκεζε ήηαλ 

ζρεηηθά κεγάιε, θηίζηεθαλ πνιιέο νηθίεο εθηφο ησλ αξρηθψλ νξίσλ. ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηεθε λα 

γίλεη αλανξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ, έηζη ψζηε φιεο απηέο νη νηθίεο λα βξεζνχλ εληφο ζρεδίνπ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα βξεζνχλ εληφο ζρεδίνπ θαη λα «νηθνπεδνπνηεζνχλ» πνιιά ρσξάθηα πνπ 

ρξεζίκεπαλ θαη ρξεζηκεχνπλ αθφκε σο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Φαίλεηαη δειαδή πσο ηα πνιχ 

κεγάια νηθφπεδα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ, κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ρσξάθηα.  

Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ ζεηηθφ γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ είραλ θηίζεη ηηο νηθίεο ηνπο εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθηζκνχ θαη βξέζεθαλ, κεηά ηελ αλανξηνζέηεζε, εληφο ζρεδίνπ. Χζηφζν, ε θίλεζε απηή 

επηβάξπλε νηθνλνκηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ρσξαθηψλ πνπ νηθνπεδνπνηήζεθαλ. Όιεο απηέο νη 

ηδηνθηεζίεο επηβαξχλζεθαλ κε πξφζζεηνπο θαη αλαδξνκηθνχο θφξνπο (ΔΝΦΗΑ). Δπηπξφζζεηα, 

κεγάιε ήηαλ θαη ε επηβάξπλζε θαηά ηελ δήισζε ησλ αθηλήησλ απηψλ ζηα γξαθεία 

θηεκαηνγξάθηζεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο  φπνπ φια απηά ηα αθίλεηα ρξεψζεθαλ σο νηθφπεδα. Αθφκε, 

ράζεθαλ πνιιέο επηδνηήζεηο κέζσ ΟΓΔ, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη ζε νηθφπεδα. Σέινο, ηφζν 

νη κεηαβηβάζεηο ελ δσή φζν θαη νη απνδνρέο θιεξνλνκηψλ ελφο ηέηνηνπ αθηλήηνπ, νη νπνίεο ήηαλ 

θάπνηε νηθνλνκηθά αλεθηέο, πιένλ έρνπλ γίλεη δπζβάζηαρηεο εμαηηίαο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ απηψλ, ηδηαίηεξα δε απηψλ πνπ ε έθηαζή ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε, σο πξψελ 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

 Ζ ελδηάκεζε θαηεγνξία, κε θίηξηλν ρξψκα, είλαη δηαζθνξπηζκέλε ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο 

θνηλφηεηαο.  
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Πξνηείλεηαη ινηπφλ, λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νηθνπέδσλ, ηα νπνία θίλεηξα λα είλαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ, ηα νπνία ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζεκεξηλνχο ηδηνθηήηεο λα 

πξνβνχλ ζε απνδνρέο θιεξνλνκηάο, κε ηαπηφρξνλν θαηαθεξκαηηζκφ ησλ κεγάισλ νηθνπέδσλ θαη 

ησλ κεζαίσλ, ζε κηθξφηεξα νηθφπεδα. Απηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξφβιεςε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, έηζη ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ εθ λένπ ηπθιά νηθφπεδα ζην νηθηζηηθφ ζχλνιν.  

Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνηχπσζε ησλ ηδησηηθψλ θαη ησλ δεκφζησλ 

εθηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνηχπσζεο απηήο θαίλνληαη ζηνλ ράξηε ηεο εηθφλαο 25. 

χκθσλα κε ηνλ ράξηε, θαίλεηαη πσο νη δεκφζηεο εθηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζην θέληξν ηεο 

θνηλφηεηαο θαη απνηεινχληαη απφ ηελ εθθιεζία, ην θηήξην ηεο θνηλφηεηαο θαη ην ζρνιείν. 

Δηθ. 37: Μεξηθά απφ ηα πνιχ κεγάια νηθφπεδα (πξψελ θαιιηεξγήζηκα αγξνηεκάρηα) ηνπ Γαζθίνπ. 
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Σαπηφρξνλα, δεκφζηεο εθηάζεηο εληνπίδνληαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο θαη κάιηζηα απνηεινχλ, 

εθηφο απφ ην ρψξν ησλ θνηκεηεξίσλ, παιηέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζηα 

λέα ζχλνξα ηνπ νηθηζκνχ θαη «νηθνπεδνπνηήζεθαλ».  

Καζψο ινηπφλ απηέο νη εθηάζεηο παξακέλνπλ γηα ρξφληα αλεθκεηάιιεπηεο θαη κάιηζηα επηβαξχλνπλ 

νηθνλνκηθά ηελ θνηλφηεηα, πξνηείλεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο ζε λέα 

δεπγάξηα, κε θαηαγσγή απφ ην Γάζθην, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα γηα παξακνλή ησλ 

λέσλ ζηελ πεξηνρή.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν πξφγξακκα ArcGIS απνηειεί έλα εξγαιείν, πνπ παξά ηελ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη ζηε ρξήζε 

ηνπ, καο δίλεη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε γφληκνπο δηαιφγνπο θαη 

επσθειείο γηα ηνλ ηφπν θαη ηνπο αλζξψπνπο ιχζεηο. 

Οη ράξηεο απνηχπσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο θνηλφηεηαο Γαζθίνπ, πνπ πξνέθπςαλ  

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS απεηθνλίδνπλ κία κάιινλ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζε πνιιά 

επίπεδα.  

Σν νδηθφ δίθηπν είλαη ειιηπέο θαη ρσξίο πξνεγνχκελε νινθιεξσκέλε κειέηε. Γελ εμππεξεηεί φια 

ηα ζεκεία ηεο θνηλφηεηαο θαη έρεη νδεγήζεη ζηνλ «εγθισβηζκφ πνιιψλ νηθνπέδσλ, ηα νπνία έρνπλ 

θαηαζηεί ηπθιά εμαηηίαο απηψλ ησλ επηινγψλ. Ζ δηαλνκή ηεο γεο παξνπζηάδεη κεγάιεο 

αλνκνηνκνξθίεο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο κε απνδνρήο θιεξνλνκηψλ, φζν θαη, θπξίσο, 

ηεο έληαμεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ κεγάισλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ απνηεινχζαλ 

γηα ρξφληα ρσξάθηα. Δκθαλίδνληαη κεγάιεο δεκνηηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο δελ είλαη εθκεηαιιεχζηκεο 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Σν θέληξν ηεο θνηλφηεηαο εκθαλίδεη κία ζρεηηθή δπλακηθή, ε νπνία φκσο 

έρεη αηνλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο κείσζεο θαη γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ νδήγεζε ζην θιείζηκν επηρεηξήζεηο πνπ ζηήξηδαλ ηνλ ηφπν.  

ΛΤΔΗ 

Πξνηείλεηαη ε αλάδεημε κέζσ ζσζηήο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη ε ηφλσζή ηνπ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο, θαηά κήθνπο ηνπ, επηρεηξήζεσλ ηνπηθνχ θαη ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, 

δίλνληαο θίλεηξα ζε λένπο αλζξψπνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη κία 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηα εγθισβηζκέλα 

«ηπθιά» νηθφπεδα, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο φισλ ησλ νηθνπέδσλ πνπ ηπρψλ ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαηαθεξκαηηζκνχο ησλ δπζαλάινγα κεγάισλ 

εθηάζεσλ. Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη φιεο νη απνδνρέο θιεξνλνκηψλ 

θαη λα θαίλνληαη ζε φιεο ηηο θαηαγξαθέο νη πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ. Σέινο, φπσο 

πξνεηπψζεθε, πξνηείλεηαη ε δηαλνκή ησλ κεγάισλ δεκνηηθψλ γαηψλ ζε λέα δεπγάξηα κε θαηαγσγή 

απφ ην Γάζθην, έηζη ψζηε λα έρνπλ θίλεηξν λα δηακείλνπλ κφληκα ή λα αλνίμνπλ ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν Γάζθην απνηεινχζε πξηλ απφ ρξφληα έλα δσληαλφ ηφπν, κε πνιινχο κφληκνπο θαηνίθνπο, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαθελεία, ρψξνπο εζηίαζεο. Απνηεινχζε πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ ιφγσ ηνπ 

θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπκέλσλ απφ ηελ unesco πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ άκεζν 

πεξίγπξφ ηνπ. Με ηα ρξφληα νη λένη θάηνηθνη έθπγαλ πξνο ηε Βέξνηα θαη άιια αζηηθά θέληξα θαη 

ζην Γάζθην παξέκεηλαλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θάηνηθνη, κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο λα κεηψλεη 

θαη λα γεξάζθεη. Ζ δηαβίσζε γίλεηαη δπζθνιφηεξε θαη ε εμάξηεζε απφ ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο 

εληνλφηεξε.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζην θιείζηκν επηρεηξήζεηο, θπξίσο εζηίαζεο, πνπ απνηεινχζαλ γηα 

ρξφληα πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ, θαη θπξίσο θπλεγψλ, ζηελ πεξηνρή. Μεηψζεθε ε πξνζέιεπζε ησλ 

πεξηνίθσλ θαη ε δηακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Ζ αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο έγηλε ηδηαίηεξα ειιηπήο. 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ην πξφγξακκα ArcGIS απνηειεί κία αθνξκή γηα απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, εληνπηζκφ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλάδεημή ηνπο. Δπηπιένλ, 

απνηειεί έλα ζνβαξφ θαη αμηφπηζην ππφβαζξν γηα ζπδήηεζε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη εχξεζε 

ιχζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαβίσζε ησλ ζεκεξηλψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ, κφληκσλ θαηνίθσλ αιιά θαη ηνπξηζηψλ.  

Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα βαζηθφ ππφβαζξφ, πάλσ ζην νπνίν 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ λέεο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη λα απνηειέζεη πξφηππν γηα άιιεο 

θνηλφηεηεο, κε παξφκνηα ή θαη άιια πξνβιήκαηα. 

Δίλαη ινηπφλ μεθάζαξν πφζν πνιχ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα αιιά θαη κηθξφηεξεο 

νηθηζηηθέο κνλάδεο.  
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