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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) στην τοπική 

αυτοδιοίκηση αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέµατα της εφαρµογής 

των συγκεκριµένων συστηµάτων. Η αύξηση των αρµοδιοτήτων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης απαιτεί µια πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη διαχείριση των 

πολεοδοµικών δεδοµένων, των δικτύων και των υποδοµών των ΟΤΑ έτσι ώστε να 

αντεπεξέρχονται στις ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις του οικιστικού συνόλου. 

Στην Ελλάδα η χρήση των Γ.Σ.Π. στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακόµη 

περιορισµένη και δεν έχει επεκταθεί στο βαθµό πού αναπτύσσονται τέτοια 

συστήµατα σε πολλές αναπτυγµένες χώρες. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν πρόκληση 

για µένα ώστε να µελετήσω το συγκεκριµένο θέµα και να πραγµατοποιηθεί µια 

προσπάθεια ανάπτυξης Γ.Σ.Π. για την κοινότητα Πικερµίου.      

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της κοινότητας κ. Α. 

Αδαµόπουλο και την κ. Α. Ξηντάρα για την συµβολή τους στη συλλογή των 

δεδοµένων και άλλων πληροφοριών σχετικά µε την κοινότητα. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον πρόεδρο του συνεταιρισµού ‘Αγ. Σπιρίδωνας’ κ. Γ. Σωτηρόπουλο 

για την προθυµία και συνεργασία που επέδειξε όταν του ζητήθηκαν σχετικά µε τη 

µελέτη δεδοµένα. 

Από το στάδιο επιλογής θέµατος διπλωµατικής εργασίας, καθοριστική ήταν η 

συµβολή του καθηγητή του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Κ. 

Κουτσόπουλο, ο οποίος είχε την ευθύνη της επίβλεψης της παρούσας εργασίας. Θα 

ήθελα να τον ευχαριστήσω τόσο για την συνεχή του ενθάρρυνση κατά τη διάρκεια 

της συγγραφής της εργασίας, όσο και για τα χρήσιµα και εποικοδοµητικά σχόλια και 

τις εύστοχες παρατηρήσεις του οι οποίες οδήγησαν την εργασία στην σηµερινή της 

µορφή. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος 

Γεωγραφίας κ. Χ. Χαλκιά για τις προτάσεις και τις ιδέες που µου έδωσε κατά την 

εκπόνηση της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους για την 
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κάθε µορφής βοήθεια που µου παρείχαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 

διπλωµατικής µου εργασίας. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την οικογένειά µου για την διαρκή 

παρότρυνση, ενθάρρυνση και στήριξη, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε ψυχολογικό 

επίπεδο. Η βοήθειά τους όλα αυτά τα χρόνια, ήταν καθοριστική για την µέχρι εδώ 

πορεία µου.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη Γ.Σ.Π. για την κοινότητα 

Πικερµίου. Ειδικότερη έµφαση δίνεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή 

µελέτης στα οποία και θα στηριχθεί η δηµιουργία του Γ.Σ.Π., καθώς επίσης και στις 

εφαρµογές που µπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύστηµα µε βάση τα δεδοµένα που 

έχουν συλλεχθεί και εισαχθεί σε αυτό. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι δυνατότητες των Γ.Σ.Π. και των εφαρµογών που 

µπορούν να αναπτυχθούν. Πιο συγκεκριµένα περιγράφονται και αναλύονται τα 

Γ.Σ.Π., τα στάδια ανάπτυξης των συστηµάτων αυτών, η χρήση τους στις παραγωγικές 

δραστηριότητες και το σύνολο των εφαρµογών αυτών. Στη συνέχεια µελετώνται οι 

βασικές εφαρµογές των συστηµάτων αυτών στην τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες 

αφορούν την πολεοδοµική υποστήριξη, τη διαχείριση δικτύων και υποδοµών και την 

υποστήριξη κοινωνικοοικονοµικών αναλύσεων. 

Για την ανάπτυξη ενός Σ.Γ.Π. στην τοπική αυτοδιοίκηση βασικό στάδιο αποτελεί 

η µελέτη των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών που εµφανίζει ο ΟΤΑ, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η κοινότητα Πικερµίου, των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η περιοχή και µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι τόσο οι κάτοικοι της 

κοινότητας όσο και οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ.  

Τέλος, γίνεται µια προσπάθεια πρακτικής και θεωρητικής ανάπτυξης ενός Σ.Γ.Π. 

για την κοινότητα Πικερµίου, βασιζόµενη στα διαθέσιµα δεδοµένα που αφορούν τις 

υποδοµές και τα δίκτυα της κοινότητας, τις πληροφορίες σχετικά µε τα πολεοδοµικά 

χαρακτηριστικά των οικισµών, όπως συντελεστές δόµησης και κάλυψης και φυσικά 

στα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα πεδίου που κρίθηκε σκόπιµη να 

πραγµατοποιηθεί στην περιοχή για την κάλυψη των ελλείψεων που υπήρχαν στα 

διαθέσιµα στοιχεία. Η ανάπτυξη του συστήµατος και των εφαρµογών 

πραγµατοποιήθηκε συνδυαστικά µε όλα τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν και την 

προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων της κοινότητας που εντοπίστηκαν στο 

προηγούµενο στάδιο.  
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ABSTRACT 

 

 

This study intends to develop a GIS for the community of Pikermi. Special 

emphasis is given to the obstacles the study area is called to confront as well as the 

applications such a GIS is able to support according to the data that have been 

collected and imported in it. 

First of all the abilities of GIS and the applications that can be developed are 

presented. In particular an attempt is made to describe and analyze GIS, development 

stages of these systems, their use in productive activities as well as the aggregation of 

these applications. Furthermore a study is made on the basic applications of those 

systems on local government concerning urban planning, network and substructure 

administration as well as on the socio-economic analysis support. 

In addition, a basic element for the development of a GIS in local government, is 

the research of the socio-economic features of the community and the problems that 

the region and the citizens have to encounter. 

Finally, an effort is made to develop a GIS for Pikermi on a theoretical and 

practical level, based on the available data concerning the substructures and the 

networks of the community, the information of the settlement in terms of urban 

planning as well as the data that have been collected through field work; a very 

important factor in order to overwhelm the absence of important data. The 

development of the system and the applications was accomplished by combining all 

the available data while taking into consideration the problematic issues of the 

community that have been detected on the previous level of the study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η κατανόηση και ερµηνεία της διαδικασίας της αστικής ανάπτυξης και εξέλιξης 

είναι σηµαντική τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και για την πρόκληση που αποτελεί 

ως προς το θεωρητικό της πλαίσιο. Η παρατηρούµενη αύξηση του αστικού 

πληθυσµού είναι ένας από τους κύριους λόγους που, όλο και πιο συχνά τις τελευταίες 

δεκαετίες, οι αστικές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο θεωρητικής και πρακτικής 

µελέτης. Η µεταβολή αυτή του πληθυσµού συνοδεύεται από συνεχείς µεταβολές της 

µορφής των αστικών κέντρων, οι οποίες εκφράζονται µέσω των µεταβολών στις 

χρήσεις γης και της αστικής διάχυσης. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια αυξηµένη συνειδητοποίηση της 

αξίας της χωρικά αναφερόµενης πληροφορίας και του ρόλου της στη λήψη 

αποφάσεων τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Σε όλες τις 

σύγχρονες µελέτες κοινωνικών, οικονοµικών και άλλων φαινόµενων η χωρική 

διάσταση τείνει να αποσπά συνεχώς µεγαλύτερη προσοχή στην επιστηµονική 

κοινότητα. Ειδικότερα, η διαδικασία του αστικού σχεδιασµού προϋποθέτει πληθώρα 

πληροφοριών και ειδών επεξεργασίας, µε συνέπεια το τεχνολογικό και λειτουργικό 

περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί, να πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 

προσαρµοστικότητα σε ένα εύρος αναγκών και απαιτήσεων. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως ο θεσµός εκείνος που βρίσκεται στην εγγύτερη 

δυνατή σχέση και επαφή µε τον κάτοικο-δηµότη, καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα 

ολοένα διευρυνόµενο φάσµα λειτουργιών και υπηρεσιών, συχνά µε ελλιπείς υποδοµές 

και περιορισµένους πόρους. Σήµερα οι ΟΤΑ έρχονται αντιµέτωποι µε µια πληθώρα 

θεµάτων που αφορούν τόσο χωρικές όσο και θεµατικές πληροφορίες. Η χρήση 

Γ.Σ.Π., αν και καταρχήν φαντάζει µια «περιττή πολυτέλεια» για τα ελληνικά 

διοικητικά πράγµατα, µπορεί να συµβάλλει δηµιουργικά στην υλοποίηση του 

θεσµικού ρόλου των ΟΤΑ, στην επίτευξη των διακηρυγµένων στόχων της εκάστοτε 

δηµοτικής αρχής αλλά και στην εξοικονόµηση χρόνου και δαπανών. Πράγµατι, το 

σηµερινό στάδιο εφαρµοσµένης ανάπτυξης της τεχνολογίας Γ.Σ.Π., επιτρέπει τη 
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συνολική διευθέτηση και ρύθµιση µιας σειράς λειτουργιών που αποτελούν κοµβικά 

στοιχεία της καθηµερινής ζωής σε µια πόλη. 

Η διαχείριση δικτύων (ύδρευσης, οδικό κ.λπ.) και υποδοµών, η υποστήριξη 

πολεοδοµικού σχεδιασµού και η γενικότερη χαρτογραφική υποστήριξη που µπορεί να 

προσφέρει ένα Γ.Σ.Π., αποτελούν µερικές µόνο από τις τρέχουσες εφαρµογές των 

Γ.Σ.Π., µε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα.  Με αυτή την έννοια ένα Γ.Σ.Π. θα είναι 

ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη των καθηµερινών δραστηριοτήτων 

των υπηρεσιών κάθε δήµου και κοινότητας, στα πλαίσια των προσπαθειών τους για 

ορθολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων στον αστικό και περιαστικό ιστό.  

Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η προσπάθεια ανάπτυξης ενός Γ.Σ.Π. για 

την κοινότητα Πικερµίου. Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη συγκεκριµένων 

εφαρµογών που µπορεί να υποστηρίξει ένα Γ.Σ.Π. και το πώς µέσα από τις 

εφαρµογές αυτές η κοινότητα µπορεί να ανταπεξέλθει σε προβλήµατα της 

καθηµερινότητας. Επίσης κάθε στάδιο της διαδικασίας στησίµατος ενός τέτοιου 

συστήµατος µέχρι την ολοκλήρωσή του, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µέρος της 

εργασίας καθώς εµφανίζονται διάφορα προβλήµατα συλλογής δεδοµένων, έλλειψης 

δεδοµένων, αντιστοίχησης χωρικής και θεµατικής πληροφορίας κ.λπ. 

Στα πλαίσια της εργασίας πραγµατοποιήθηκε συλλογή γεωγραφικών δεδοµένων 

από την κοινότητα Πικερµίου, από τον οικοδοµικό συνεταιρισµό ‘Άγιος 

Σπυρίδωνας’, από τον Οργανισµό Αθήνας καθώς επίσης και από έρευνα πεδίου στην 

περιοχή µε σκοπό την συλλογή δεδοµένων που δεν υπήρχαν διαθέσιµα σε κανέναν 

φορέα. Η µελέτη στηρίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση, κατά βάση αγγλόφωνη 

καθώς σε άλλες χώρες η ανάπτυξη Γ.Σ.Π. για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 

ιδιαίτερα αυξηµένη, σε αντίθεση µε την Ελλάδα που η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει 

να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία 

σειράς στατιστικών δεδοµένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

(ΕΣΥΕ) µε σκοπό την ανάλυση του κοινωνικοοικονοµικού προφίλ της κοινότητας. 

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

πραγµατοποιείται µια περιγραφή των Γ.Σ.Π., των εφαρµογών που µπορούν να 

υποστηρίξουν καθώς και µερικά παραδείγµατα ανάπτυξης Γ.Σ.Π. που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της κοινότητας Πικερµίου καθώς και άλλα 
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χαρακτηριστικά που σχετίζονται άµεσα µε την τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν 

στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται όλα τα στάδια της 

ανάπτυξης του Γ.Σ.Π. για την κοινότητα, η συλλογή των στοιχείων, η σχεδίαση της 

δοµή της βάσης δεδοµένων, η υλοποίηση της βάσης καθώς και η ανάπτυξη των 

εφαρµογών που επιλέχθηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κοινότητας 

και την διευκόλυνση στην λήψη αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Τέλος, στο καταληκτικό τµήµα των συµπερασµάτων συνοψίζονται τα 

επιµέρους ευρήµατα των προηγούµενων κεφαλαίων.  

Ακολουθεί πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος και παράρτηµα το οποίο 

περιλαµβάνει συµπληρωµατικά τεχνικά κείµενα που δεν κρίθηκε σκόπιµο να 

περιληφθούν εντός του κειµένου.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – Geographical Information 

Systems, GIS) είναι µία οργανωµένη συλλογή µηχανικών υπολογιστικών 

συστηµάτων (hardware), λογισµικών συστηµάτων (software), χωρικών δεδοµένων 

και ανθρώπινου δυναµικού, µε σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενηµέρωση, 

διαχείριση, ανάλυση και απόδοση, κάθε µορφής πληροφορίας που αφορά στο 

γεωγραφικό περιβάλλον (Κουτσόπουλος, 2002:53). Τα Γ.Σ.Π. έχουν σαν κυρίαρχο 

στόχο τον χωρικό σχεδιασµό και αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για 

την συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγµή, µετασχηµατισµό και 

απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγµατικού κόσµου. 

Ένα Γ.Σ.Π. αποτελείται από τρία βασικά συστατικά µέρη α) το υλικό, β) το 

λογισµικό και γ) τα δεδοµένα. Το υλικό και το λογισµικό έχουν ένα καθορισµένο 

κύκλο ζωής, επηρεάζονται στενά από τις τεχνολογικές εξελίξεις και αντικαθίστανται 

συχνά από νεότερα και πιο σύγχρονα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα 

αποτελούν το πλέον δαπανηρό συστατικό των Γ.Σ.Π., καθώς η συλλογή τους απαιτεί 

πολύ χρόνο και προσπάθεια. Επιπλέον τα περισσότερα γεωγραφικά δεδοµένα είναι 

δυναµικά και απαιτούν συνεχείς ενηµερώσεις. 

Το υλικό των Γ.Σ.Π. περιλαµβάνει τις µονάδες επεξεργασίας που αναλαµβάνουν 

την εκτέλεση τω προγραµµάτων, τις βοηθητικές µονάδες αποθήκευσης που 

φιλοξενούν τα δεδοµένα και τα προγράµµατα και τέλος τις περιφερειακές µονάδες 

που χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή των δεδοµένων, τη δηµιουργία χαρτών και 

τεχνικών εκθέσεων κ.λπ. Από την άλλη µεριά, το λογισµικό των Γ.Σ.Π. περιβάλλει το 

υλικό περιλαµβάνει τα διάφορα προγράµµατα εκτέλεσης λειτουργιών του 

υπολογιστικού συστήµατος. 
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Τα δεδοµένα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα κάθε πληροφοριακού συστήµατος. 

Τα Γ.Σ.Π. έχουν την ιδιαιτερότητα της διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων µε 

χωρική και θεµατική διάσταση, οι οποίες µεταβάλλονται στο χρόνο. Τα σύγχρονα 

πακέτα Γ.Σ.Π. διαχειρίζονται ικανοποιητικά τη χωρική και θεµατική διάσταση των 

γεωγραφικών οντοτήτων, ενώ έµµεσα διαχειρίζονται τις χρονικές τους µεταβολές 

(Στεφανάκης, 2003:32). 

Το µεγάλο πλήθος των πληροφοριών και η πολυπλοκότητα της δοµής του 

αστικού χώρου, καθιστά δύσκολη και προβληµατική την διαχείριση των 

πληροφοριών µέσω µιας συµβατικής τράπεζας πληροφοριών. Οι τεχνολογίες 

διαχείρισης πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί µε πολύ γρήγορους ρυθµούς τα 

τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα να προσφέρονται σήµερα δυνατότητες που ποτέ 

άλλοτε δεν ήταν διαθέσιµες. Γίνεται εποµένως αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η 

ανάγκη της εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας όχι µόνο για 

καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πληροφόρηση για µία πόλη, αλλά και για την 

καλύτερη διαχείριση των δεδοµένων που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες της. Η 

τεχνολογία των Γ.Σ.Π., διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

οργανωµένη διαχείριση των συλλεγόµενων πληροφοριών (∆ιαµαντάκης, Πραστάκος, 

1999:1).  

Γενικά, όταν τίθεται το θέµα διαχείρισης πληροφοριών, ο ρόλος των  Γ.Σ.Π. είναι 

καθοριστικός. Ένας γενικά αποδεκτός ορισµός θεωρεί ότι ένα Γ.Σ.Π. δεν είναι παρά 

µια πολυδύναµη βάση δεδοµένων που συσχετίζεται µε το γεωγραφικό χώρο. 

Παράλληλα όµως, είναι εφοδιασµένη µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εργαλείων που 

παρέχουν την δυνατότητα οποιασδήποτε ανάλυσης και σύνθεσης πληροφορίας 

επιθυµεί ο χρήστης, από την παραγωγή ενός απλού πίνακα δεδοµένων έως την 

παραγωγή οποιουδήποτε θεµατικού χάρτη. Είναι δηλαδή ένα σύστηµα στο οποίο, 

διαθέτοντας µια οποιασδήποτε µορφής οπτικοποίηση ή αναπαράσταση του χώρου σε 

Η/Υ, σε κάθε σηµείο του µπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε, απεριόριστα θεωρητικά, 

αριθµός κάθε είδους περιγραφικών πληροφοριών, π.χ. δηµογραφικών, οικονοµικών, 

κοινωνικών κ.λπ. Αντίστροφα έχοντας κάποιο δεδοµένο, µια οποιαδήποτε 

πληροφορία, µπορεί να εντοπιστεί το σηµείο ή τα σηµεία από τα οποία προέρχεται 

(Υφαντής, Σαββίδης, 2004:1). 

Η υποχρεωτική σύνδεση πληροφορίας - χώρου, µε τη γεωγραφική θέση δηλαδή 

στην οποία η πληροφορία παράγεται ή αντιστοιχεί, διευρύνει και τη λειτουργία του 
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συστήµατος. Η παραγωγή της πληροφορίας γίνεται τοπικά, οπότε ίσως είναι πιο 

εφικτό να γίνεται η αποθήκευση και πρωτογενής επεξεργασία των πληροφοριών 

επίσης τοπικά. Αντί λοιπόν να επιδιώκεται η κεντρική συγκέντρωση της 

πληροφορίας, είναι καλύτερα να αποκεντρώνεται το δίκτυο εγκατεστηµένων βάσεων 

δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό, οι επί µέρους βάσεις δεν γιγαντώνονται, ενώ 

παράλληλα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις η έστω πρωτογενής 

επεξεργασία ενδυναµώνεται από την εµπειρία και γνώση των τοπικών συνθηκών 

κάθε είδους (Υφαντής, Σαββίδης, 2004:2). 

Στον ελληνικό χώρο οι προσπάθειες για ανάπτυξη Γ.Σ.Π. σε αστικές περιοχές 

έχουν εστιαστεί σε µεγάλο βαθµό στην δηµιουργία συστηµάτων που στόχος τους 

είναι να χρησιµοποιούνται για πολεοδοµικές µελέτες καθώς και την ανάπτυξη 

κτηµατολογίων, έκδοση πολεοδοµικών αδειών, κ.λπ. (Papas, 1994). Χαρακτηριστικό 

των συστηµάτων αυτών είναι η έµφαση στη µεγάλη γεωγραφική ακρίβεια των 

δεδοµένων, καθώς λόγω της αξιών γης στον αστικό χώρο πιθανά λάθη έχουν σοβαρές 

χρηµατικές επιπτώσεις, και σε µεταβλητές όπως οι χρήσεις γης, το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς κλπ. Αν και τα συστήµατα αυτά είναι πλήρως επαρκή για τους σκοπούς 

που έχουν αναπτυχθεί έχουν το πρόβληµα ότι δύσκολα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού στα οποία η απαιτούµενη πληροφορία είναι 

διαφορετική και οι εφαρµογές σχετίζονται µε θέµατα λήψης αποφάσεων 

(∆ιαµαντάκης, Πραστάκος, 1999:1). 

 

1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός ενός Γ.Σ.Π. απαιτεί µια ολοκληρωµένη και 

λεπτοµερή γνώση των απαιτήσεων τόσο των χρηστών όσο και των εφαρµογών. Ο 

σχεδιασµός αυτός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τόσο τη φύση των γεωγραφικών 

δεδοµένων όσο και τις βασικές κατηγορίες λειτουργιών για την επεξεργασία των 

δεδοµένων αυτών. 

Οι βασικές αρχές για ένα Γ.Σ.Π. είναι οι εξής (Κουτσόπουλος, 2002:55): 

• Το σύστηµα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι χρήσιµο στους πολιτικούς 

υπεύθυνους που παίρνουν τις αποφάσεις δηλαδή στους χρήστες.  
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• Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή, επεξεργασία και 

ανάλυση των στοιχείων, πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στην τεχνογνωσία 

και γενικότερα στην υποδοµή που υπάρχει.  

• Το επίπεδο απόδοσης του συστήµατος και κατ΄ επέκταση οι δυνατότητες του 

Η/Υ, να είναι σύµφωνα µε τις ανάγκες και κυρίως τις οικονοµικές 

δυνατότητες και την τεχνογνωσία.  

• Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή συµπερασµάτων, πρέπει 

να αναφέρονται ρητά και κατηγορηµατικά σε κάθε επιλογή προγραµµάτων 

που βασίζονται στις πληροφορίες του Γ.Σ.Π. 

Όπως προαναφέρθηκε, η λογική αφετηρία στη δηµιουργία ενός παραδεκτού αλλά 

και σωστού Γ.Σ.Π., είναι η αναγνώριση των υπευθύνων που παίρνουν τις αποφάσεις 

και των χρηστών του συστήµατος και πως αυτές οι αποφάσεις οι χρήστες επιδρούν 

διαµορφώνοντας τα χωρικά πρότυπα και τις διαδικασίες, τις σχετικές µε το πρόβληµα 

που χρειάζεται να επιλυθεί. 

Είναι γνωστό πως τα υπάρχοντα προβλήµατα µπορούν να λυθούν διαφορετικά 

όταν εξετασθούν από διαφορετική σκοπιά και κυρίως µε διαφορετικές προδιαθέσεις. 

Εποµένως, το πρώτο βήµα στη δηµιουργία ενός Γ.Σ.Π. είναι η αναγνώριση των 

διαφορετικών στρωµάτων των υπευθύνων των αποφάσεων (decision makers) και των 

χρηστών.  

Η διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία αποτελεί το δεύτερο βήµα σε κάθε 

Γ.Σ.Π. Σαν διαδικασία ακολουθεί τον καθορισµό του προβλήµατος, που χαράσσει την 

περιοχή στην οποία οφείλει να κινηθεί και δηµιουργεί την βάση των εφαρµογών που 

την ακολουθούν. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το νευραλγικό κέντρο κάθε Γ.Σ.Π. και 

αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: α) το στάδιο εισόδου όπου τα χωρικά και 

µη χωρικά δεδοµένα κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται στον Η/Υ, β) το στάδιο της 

διαχείρισης όπου τα χωρικά στοιχεία διαµορφώνονται κατάλληλα (Βάση ∆εδοµένων) 

για το επόµενο στάδιο, γ) το στάδιο της ανάλυσης και τέλος δ)  το στάδιο της εξόδου 

όπου παρουσιάζεται η χωρική πληροφορία που προέκυψε από τη διαδικασία της 

ανάλυσης (Κουτσόπουλος, 2002:58-59). 

Στο σχήµα 1.1 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής που ακολουθείται κατά τη 

διαδικασία σχεδιασµού και ολοκλήρωσης ενός Γ.Σ.Π. σε πλαίσιο χωρικής 

διαδικασίας. 
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Σχήµα 1.1. ∆ιαδικασίες Γ.Σ.Π. σε πλαίσιο ολοκληρωµένης χωρικής διαδικασίας. 

 

Πηγή: Κουτσόπουλος, 2002:58. 
 

Αναλυτικότερα, το στάδιο της εισόδου αναφέρεται στην διαδικασία της 

αναγνώρισης και συλλογής στοιχείων για συγκεκριµένες εφαρµογές κυρίως όµως την 

αποτύπωση και αποθήκευσή τους. Γενικά, τα αναγκαία σε ένα Γ.Σ.Π. στοιχεία 

µπορούν να προέλθουν µέσα από πρωτογενείς διαδικασίες (π.χ. άµεση παρατήρηση, 

έρευνα πεδίου), από την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων (π.χ. ψηφιοποίηση) ή µε 

την κατευθείαν εισαγωγή στοιχείων από διάφορες τράπεζες στοιχείων (π.χ. ΓΥΣ). 

Στο στάδιο της διαχείρισης πραγµατοποιείται η διαδικασία της µετάβασης από 

στοιχεία σε πληροφορία η οποία αποτελεί και τη δηµιουργία της πληροφοριακής 

βάσης (data base). Η έννοια της διαχείρισης στα Γ.Σ.Π. αφορά τον τρόπο  µε τον 

οποίο τα στοιχεία για την θέση, την τοπολογία και τα χαρακτηριστικά των 

γεωγραφικών οντοτήτων δοµούνται και οργανώνονται και αντιστοιχεί στον όρο 

σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων και αναφέρεται σε ένα λογισµικό για την διαχείριση 

των στοιχείων της βάσης δεδοµένων (σχήµα 1.2.). 

 

 

ΧΩΡΟΣ Ο.Χ.Π 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 

Γ.Σ.Π. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΟΣ 
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Σχήµα 1.2. ∆ιαχείριση. 

 

Πηγή: Κουτσόπουλος, 2002:60. 
 

Οι τεχνικές ανάλυσης που ένα Γ.Σ.Π. οφείλει να χρησιµοποιεί είναι δύσκολο να 

καθοριστούν εκ των προτέρων. Γενικά οι ερωτήσεις που µπορεί να ‘απαντήσει’ ένα 

Γ.Σ.Π. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της χωρικής ανάλυσης, διακρίνονται σε 

πέντε κατηγορίες (Κουτσόπουλος, 2002:59-62): 

• Γεωγραφία: ‘Τι υπάρχει στην χωρική ενότητα…’ 

Η ουσία της ερώτησης βρίσκεται στο γεγονός ότι οφείλεται να γνωρίζεται τι 

υπάρχει σε κάθε χωρική ενότητα της περιοχής µελέτης.  

• Αναζήτηση βάση κριτηρίων: ‘Που βρίσκεται…’ 

Η δεύτερη αυτή ερώτηση είναι τρόπον τινά η αντιστροφή της πρώτης και 

απαιτεί στοιχεία χωρικής ανάλυσης για να απαντηθεί. 

• Τάσεις: ‘Ποια η µεταβολή…’ 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Θέση  

Χαρακτηριστικά  

Τοπολογία   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Χρήση-Ανάκτηση  

Ενηµέρωση    

Συντήρηση   
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Η ερώτηση αυτή προϋποθέτει την απάντηση των δύο προηγούµενων καθώς 

αναζητά τις διαφορές που παρουσιάζονται, λαµβανοµένης υπ’ όψιν και της 

παρέλευσης συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

• Πρότυπα: ‘Από ποια χωρικά πρότυπα χαρακτηρίζεται…’ 

Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις αναζητούνται συσχετισµοί και νόµοι οι 

οποίοι διέπουν φαινόµενα που συµβαίνουν ταυτόχρονα και αφορούν ένα 

συγκεκριµένο χώρο. 

• ∆ιαδικασίες: ‘Τι θα συνέβαινε αν…’ 

Η απάντηση σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις προϋποθέτει συνολικότερη 

επιστηµονική θεώρηση, υπό την έννοια ότι µόνη η γεωγραφική πληροφορία 

δεν επαρκεί ως παράµετρος ανάλυσης των φαινοµένων.  

Τέλος, στο στάδιο της εξόδου παρουσιάζεται η πληροφορία που η ανάλυση και 

γενικότερα το Γ.Σ.Π. δηµιούργησε. Ο τρόπος που παρουσιάζεται η πληροφορία αυτή 

είναι καθοριστικός για την αποτελεσµατικότητα του Γ.Σ.Π. Οι βασικές µορφές 

εξόδου της πληροφορίας είναι τρεις και αφορούν α) πίνακες, µαθηµατικές 

συναρτήσεις, µέσοι όροι και άλλες µη σχεδιαστικές αποδόσεις, β) ιστογράµµατα, 

πολύγωνα συχνότητας και άλλες µορφές γραφηµάτων και γ) χάρτες.  

Σε ένα σύστηµα λήψης αποφάσεων στον χώρο απαιτείται Γ.Σ.Π. το οποίο 

χρησιµοποιείται για την διαχείριση των δεδοµένων και την απεικόνιση των 

αποτελεσµάτων σε µορφή χαρτών (visualization). Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των 

λειτουργιών του αστικού χώρου βασίζονται σε µία µεθοδολογία στην οποία 

διακρίνονται τα εξής στάδια: 

• Προσδιορισµός του προβλήµατος και περιγραφή 

• Συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων 

• Ανάπτυξη κάποιου αναλυτικού εργαλείου 

• Πρόβλεψη των επιπτώσεων 

• Επιλογή της βέλτιστης λύσης µετά από σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων 

Τα τελευταία χρόνια η µεθοδολογία αυτή εκφράζεται µέσα από την υλοποίηση 

συστηµάτων λήψης αποφάσεων στον χώρο (spatial decision support systems – SDSS) 

(Armstrong, 1994). Αυτά τα συστήµατα είναι ανεπτυγµένα για την προσοµοίωση 
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σύνθετων προβληµάτων µε χωρικές παραµέτρους και στόχος τους είναι να 

υποβοηθούν στην επίλυσή τους. Αποτελούν εργαλεία τα οποία ανάλογα µε το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζεται επιτρέπουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον την αποθήκευση 

των δεδοµένων, την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων, τη βελτιστοποίηση κάποιων 

αποφάσεων και την αναπαράσταση των αποτελεσµάτων σε γραφικό περιβάλλον.  

 

1.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλές διοικητικές και 

παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ταξινοµούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες 

(Στεφανάκης, 2001:29): 

• Κοινωνικό-οικονοµικές εφαρµογές (π.χ. πολεοδοµικός και χωροταξικός 

σχεδιασµός, κτηµατολόγιο, αρχαιολογία, φυσικοί πόροι, ανάλυση αγοράς 

κ.λπ.) 

• Περιβαλλοντικές εφαρµογές (π.χ. δασολογία, έλεγχος πυρκαγιών, έλεγχος 

επιδηµιών κ.λπ.)  

• Εφαρµογές διαχείρισης (π.χ. οργάνωση δικτύων ύδρευσης, διαχείριση οδικού 

δικτύου, οργάνωση επικοινωνιών και ενέργειας, πλοήγηση πλοίων και 

αεροπλάνων κ.λπ.) 

Ο ρόλος των Γ.Σ.Π. στις παραπάνω εφαρµογές είναι να προσφέρουν στους 

χρήστες και υπεύθυνους στη λήψη αποφάσεων, ισχυρά εργαλεία για την επίλυση των 

σύνθετων και όχι πάντα πλήρως δοµηµένων χωρικών προβληµάτων. Επιπλέον, τα 

συστήµατα αυτά οφείλουν να έχουν µια αποτελεσµατική απόδοση (π.χ. ταχεία 

απόκριση), ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες των χρηστών σε ένα περιβάλλον 

παραγωγής.  

Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. προσφέρει µια σειρά ωφελειών σε κάθε δραστηριότητα 

οικονοµική ή διοικητική. Παρακάτω δίνεται το πλαίσιο ειδικότερων εφαρµογών που 

δύναται να αναπτυχθούν. 

• Περιφερειακός Προγ/σµός - Σχεδιασµός 

• Αστικός Προγραµµατισµός - Σχεδιασµός 

• Συγκοινωνίες - Μεταφορές 
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• Τεχνική υποδοµή 

• ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 

• Φορολογία 

• Τηλεπικοινωνίες 

• Εκπαίδευση και Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια 

• Πυροσβεστική, ∆ασική Υπηρεσία, Αστυνοµία 

• Τουρισµός – Αναψυχή 

• Ανάλυση Αγοράς 

• Αγορά Εργασίας 

• ∆ίκτυα διανοµών, πωλήσεων και χωροθετήσεις κατανοµών 

Στον αστικό χώρο τα προβλήµατα για τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα 

συστήµατα λήψης αποφάσεων είναι αρκετά και έχουν σχέση κυρίως µε τον 

στρατηγικό σχεδιασµό της πόλης (∆ιαµαντάκης, Πραστάκος, 1999:3). Οι πιθανές 

εφαρµογές αφορούν τον δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Οι πλέον 

συνηθισµένες είναι: 

• Προβλέψεις για την µελλοντική ανάπτυξη της πόλης 

• Κυκλοφοριακές µελέτες 

• ∆ροµολόγηση περιπολικών και άλλων οχηµάτων άµεσης βοήθειας 

• Χάραξη δροµολογίων για φορτηγά µε επικίνδυνες ουσίες 

• Μελέτη επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο από το «κλείσιµο» ενός δρόµου 

• Χωροθέτηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας (σχολεία, νοσοκοµεία άλλες 

υπηρεσίες) 

• Σχεδιασµός συλλογής απορριµµάτων 

• Χωροθέτηση καταστηµάτων, υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα 

• Οριοθέτηση περιοχών ευθύνης (territories assignment) 

• ∆ροµολόγηση στόλου φορτηγών για διανοµές 

• Προσδιορισµός περιοχών πωλήσεως 
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• Και άλλες 

 

1.3.1 Υποστήριξη Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπη η τοπική 

αυτοδιοίκηση κατά την άσκηση των καθηκόντων της είναι ο πολεοδοµικός 

σχεδιασµός και η εφαρµογή του. Αν και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο 

ρυθµιστικό πολεοδοµικό επίπεδο έχει επανειληµµένως αµφισβητηθεί από τη 

νοµολογία, γεγονός παραµένει ότι οι ΟΤΑ ήταν και είναι οι κυρίως αρµόδιοι για την 

κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των πολεοδοµικών σχεδίων ενώ παράλληλα 

έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα για την εφαρµογή τους. Σε κάθε περίπτωση, η 

τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο άµεσος αποδέκτης κάθε δυσαρέσκειας από την τοπική 

κοινωνία, η οποία ιεραρχεί ψηλά τα πολεοδοµικά προβλήµατα στην κλίµακα των 

θεµάτων που την απασχολούν. Έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση καθίσταται υπόλογος 

στη συνείδηση των δηµοτών για τις αβελτηρίες του πολεοδοµικού σχεδιασµού στη 

χώρα µας, ενώ παράλληλα λογοδοτεί σε αυτούς για θέµατα που είτε ανάγονται σε 

δική της ευθύνη είτε στην ευθύνη ανώτερων επιπέδων της διοίκησης (Ινστιτούτο 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006:2). 

Οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά στοχεύουν στο 

σχεδιασµό του χώρου, ως υποδοχέα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο 

µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσα από µία τέτοια λογική θα έπρεπε ο πολεοδοµικός 

σχεδιασµός να συνδέεται άρρηκτα µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό σε όλα τα επίπεδα, 

έτσι ώστε παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος οι πολεοδοµικές 

ρυθµίσεις: 

• Να υποστηρίζουν άµεσα την τοπική οικονοµία, µε τη διασφάλιση κοινωνικής 

συναίνεσης και συνεργασίας. 

• Να διασφαλίζουν προϋποθέσεις ισόρροπης συνεργασίας κεντρικής – τοπικής 

διοίκησης στα θέµατα σχεδιασµού – οργάνωσης του χώρου. 

• Να προβλέπουν θεσµικά αλλά και οικονοµικά κίνητρα για τη συνεργασία 

κεντρικής – τοπικής διοίκησης και ιδιωτικού τοµέα. 

Από τις θεσµοθετηµένες, διαδικασίες, προβλέπεται η µεγαλύτερη δυνατή 

συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων αλλά και των πολιτών, σε όλες τις φάσεις 
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εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ). 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η ενεργός συµµετοχή των οικείων Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των αρµοδίων κεντρικών, περιφερειακών και νοµαρχιακών 

υπηρεσιών των Υπουργείων, των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και των 

µεµονωµένων πολιτών µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Το ΓΠΣ είναι ένα κατευθυντήριο σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και 

ανάπτυξη της πόλης. Αντιµετωπίζει ανάγκες και προβλήµατα προγραµµατικά, 

κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τεχνικά και αποτελεί ένα 

Σχέδιο – Πλαίσιο για λεπτοµερέστερες µελέτες και παρεµβάσεις µέσα στον αστικό 

ιστό (πολεοδοµικές µελέτες, πράξεις εφαρµογής, µελέτες ανάπλασης, κυκλοφοριακές 

µελέτες και µελέτες ειδικών παρεµβάσεων). Το θεσµικό πλαίσιο για την εκπόνηση 

και έγκριση του Γ.Σ.Π. είναι ο νόµος 1337/83. 

Αντικείµενο ενός ΓΠΣ είναι: 

• Η διερεύνηση και προσδιορισµός των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξης του πληθυσµού της πόλης στα 

πλαίσια των στόχων και κατευθύνσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

• Η ανασυγκρότηση της πολεοδοµικής δοµής της πόλης και η οργάνωση της σε 

πολεοδοµικές ενότητες.  

• Η ορθολογική κατανοµή των χρήσεων γης και ιδιαίτερα της κατοικίας, των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και του κοινωνικού εξοπλισµού.  

• Η προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ιστορικής 

φυσιογνωµίας της πόλης.  

• Ο καθορισµός περιοχών του αστικού χώρου που χρειάζονται ειδικές 

παρεµβάσεις.  

• Η οργάνωση των δικτύων µεταφορικής και τεχνικής υποδοµής.  

Η υλοποίηση των προτάσεων του ΓΠΣ είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία 

στην οποία εµπλέκονται τόσο ο ∆ηµόσιος όσο και ο Ιδιωτικός Τοµέας, γεγονός που 

απαιτεί διαρκή, επίπονη και συστηµατική παρακολούθηση. Θα πρέπει, επίσης, να 

τονισθεί ότι τα ΓΠΣ αποτελούν τα κύρια υπόβαθρα και την βάση για την συµµετοχή 

των ΟΤΑ σε Κοινοτικά προγράµµατα.  
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Η αρµοδιότητα εκπόνησης και µέριµνας για την έγκριση των ΓΠΣ των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων του Νοµού Αττικής µεταβιβάσθηκε στον Οργανισµό Αθήνας το 

1990. Σήµερα, σε σύνολο 106 ∆ήµων και Κοινοτήτων για τις οποίες απαιτείται η 

σύνταξη ΓΠΣ, έχουν εγκριθεί 76, βρίσκονται σε διαδικασία 14 και εκπονείται µελέτη 

για 2. Παράλληλα ο Οργανισµός Αθήνας προωθεί και τροποποιήσεις ήδη 

εγκεκριµένων ΓΠΣ, εφόσον προκύπτει ανάγκη από την µεταβολή των πολεοδοµικών 

παραµέτρων του αστικού χώρου.  

Το θεσµικό πλαίσιο περί χωροταξικού – πολεοδοµικού σχεδιασµού, 

αναµορφώθηκε µε το Ν. 2508/97 «Περί βιώσιµης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων 

και οικισµών της χώρας» και το Ν. 2742/99 «Περί χωροταξικού σχεδιασµού και 

αειφόρου ανάπτυξης». Η ειδοποιός διαφορά αυτού του νέου θεσµικού πλαισίου, σε 

σχέση µε το προηγούµενο, έγκειται αφ’ ενός στον περισσότερο διαχειριστικό και 

ολοκληρωµένο χαρακτήρα και αφ’ ετέρου στη συσχέτιση µεταξύ των διαφορετικών 

επιπέδων θεσµοθέτησης των ρυθµίσεων (Λαγουδάκη, 2005:1-2). Ειδικότερα: 

Ως προς το διαχειριστικό και ολοκληρωµένο χαρακτήρα, η έγκριση του Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου µε βάση το παλιό πλαίσιο, είχε σαν µόνη συνέπεια τη 

θεσµοθέτηση ζωνών χρήσεων γης και γενικών όρων δόµησης, µε βάση κύρια το 

προγραµµατικό µέγεθος πληθυσµού και τις παρατηρούµενες τάσεις οικιστικής 

ανάπτυξης (διάχυση κατοικίας ή και παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εκτός 

σχεδίου περιοχές). Με το νέο θεσµικό πλαίσιο η έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού 

Σχεδίου, πέραν των προαναφερόµενων συνεπειών, διευρύνεται χωρικά και έχει σαν 

αποτέλεσµα και τη σύσταση οργάνων εφαρµογής τους και την έγκριση αναπτυξιακού 

προγράµµατος µε χρονικό προγραµµατισµό έργων και πηγές χρηµατοδότησης. 

Επίσης η θεσµοθέτηση µιας περιοχής ανάπλασης µε το παλιό πλαίσιο είχε σαν απλή 

συνέπεια τον προσδιορισµό χρήσεων γης, µέτρων προστασίας δοµηµένου και 

φυσικού περιβάλλοντος και όρων δόµησης. Με το νέο πλαίσιο η θεσµοθέτηση 

περιοχών ανάπλασης συνεπάγεται προσθετικά µε τα προηγούµενα την σύσταση 

φορέα ανάπλασης αλλά και τον προσδιορισµό χρηµατοδοτικών µέσων και ειδικών 

πολεοδοµικών κινήτρων. 

Ως προς τη συσχέτιση των επάλληλων επιπέδων θεσµοθέτησης, µε βάση το νέο 

πλαίσιο για την πολεοδόµηση µιας περιοχής προαπαιτείται εγκεκριµένο Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ). Μέχρι την έγκριση των ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ είναι επιτρεπτή η 



 23

πολεοδόµηση µόνο σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριµένο ρυθµιστικό 

σχέδιο ή ΖΟΕ ή Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο ή ΓΠΣ. Αντίστοιχα για περιοχές 

οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων ή περιοχές ειδικών χωρικών 

παρεµβάσεων προαπαιτείται η έγκριση περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού 

σχεδιασµού. 

 

Σχήµα 1.3 Νόµοι εφαρµογής ΓΠΣ. 

Πηγή: Λαγουδάκη, 2005. 

 

1.3.2 ∆ιαχείριση Οδικού ∆ικτύου 

Προβλήµατα που έχουν σχέση µε µία σειρά εφαρµογών όπως συγκοινωνιακές 

µελέτες, χωροθετήσεις υπηρεσιών, δροµολογήσεις (οχηµάτων, πρώτων βοηθειών 

κλπ), παρακολούθηση κυκλοφορίας και άλλες είναι δύσκολο να αντιµετωπισθούν µε 
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Γ.Σ.Π. που το βασικό επίπεδο πληροφορίας είναι η ιδιοκτησία. Οι εφαρµογές αυτές 

είναι αναγκαίες για τον ορθολογικό σχεδιασµό, προγραµµατισµό και διαχείριση του 

αστικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη τους απαίτησαν βασικό υπόβαθρο το οδικό 

δίκτυο --άξονες, ονοµασία, αριθµήσεις, φορά-- πληροφορίες για την υπάρχουσα 

κατάσταση σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό 

τους είναι ότι το Γ.Σ.Π. πρέπει να συνδέεται µε µαθηµατικά µοντέλα τα οποία είναι 

απαραίτητα για την προσοµοίωση κάποιων φαινοµένων (π.χ. κυκλοφοριακοί φόρτοι) 

ή/και την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης (π.χ. βέλτιστη διαδροµή οχήµατος).  

Σε όλες αυτές τις εφαρµογές το Γ.Σ.Π. διαχειρίζεται τις πληροφορίες (data sets) 

που απαιτούνται. Οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται είναι: 

• Το οδικό δίκτυο το οποίο ορίζεται από τους νοητούς άξονες (centerlines) στη 

µέση του δόµου. Η διανυσµατική αυτή αναπαράσταση των δρόµων επιτρέπει 

την χρήση µαθηµατικών µοντέλων για την επίλυση δικτύων (network 

algorithms). 

• Την ονοµασία και την αρίθµηση δεξιά-αριστερά για κάθε δρόµο. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την αυτόµατη γεωκωδικοποίηση 

των σηµείων ενδιαφέροντος βάσει της διευθύνσεως τους, 

• Η φορά/ µονοδρόµηση των δρόµων, 

• Τα όρια περιοχών όπως οι ταχυδροµικοί κωδικοί, τα απογραφικά τµήµατα, τα 

οικοδοµικά τετράγωνα κλπ. 

• ∆ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού µιας περιοχής, 

• Θέσεις σηµείων ενδιαφέροντος ανάλογα µε την εφαρµογή που αναπτύσσεται. 

Πρέπει να τονισθεί ότι ή βασικότερη πληροφορία σε ένα Γ.Σ.Π. αυτού του τύπου 

είναι το οδικό δίκτυο καθώς όλες οι άλλες γεωγραφικές πληροφορίες µπορούν στη 

συνέχεια να προστεθούν µε βάση αυτό το επίπεδο πληροφορίας. Η απαιτούµενη 

ακρίβεια δεν χρειάζεται να είναι καλύτερη των 5 µέτρων, δηλαδή χάρτες κλίµακας 

1:5000 και 1:10.000 είναι επαρκείς (∆ιαµαντάκης, Πραστάκος, 1999:4). 
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1.3.3 Υποστήριξη Κοινωνικοοικονοµικών Αναλύσεων 

Πέρα όµως από τις εφαρµογές που σχετίζονται µε τη βελτίωση των λειτουργιών 

µιας πόλης και οι οποίες είναι και οι πλέον διαδεδοµένες, υπάρχει ένας ολόκληρος 

αστερισµός επιπλέον χρήσεων που συχνά υποβαθµίζεται ή αγνοείται. Τέτοιες είναι 

για παράδειγµα εφαρµογές που µελετούν την εξέλιξη κρίσιµων δεικτών στο χώρο 

(ανεργία, απασχόληση, φτώχεια, εκπαίδευση κ.α.) και στοχοθετούν δράσεις (Okabe, 

2005). Άλλες πάλι απευθύνονται στους ίδιους τους πολίτες ή σε οµάδες του 

πληθυσµού (π.χ. γυναίκες, ανέργους, κατοίκους µιας περιοχής) επιδιώκοντας 

δηµοκρατική συµµετοχή, έλεγχο και συναπόφαση στα ζητήµατα διαχείρισης της 

γεωγραφικής πληροφορίας και σχεδιασµού του χώρου (Public Participation GIS) 

(Trevor, 2002), δεδοµένων των αρνητικών εµπειριών από τη µονοµερή πρόσβαση 

φορέων εξουσίας σε πληροφορίες Γ.Σ.Π. (Pickles,1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

 

 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι αλληλοσυσχετίσεις των επιµέρους παραµέτρων 

που διαµορφώνουν το περιβάλλον του εκάστοτε προβλήµατος διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο, καθώς κάθε µεταβλητή του αστικού χώρου εξαρτάται από κάθε 

άλλη και το σύνολο δεν προκύπτει από το άθροισµα όλων των επιµέρους στοιχείων 

του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη δεν είναι τυχαία. Όταν µια χωρική οντότητα 

αναπτύσσεται σε δεδοµένη θέση τότε αυξάνεται η πιθανότητα για τις γειτνιάζουσες 

περιοχές. Η γεωγραφική γειτνίαση έχει επιπτώσεις σε κάθε κοινωνικό φαινόµενο. 

Από τους ισχυρότερους παράγοντες του εκάστοτε πλαισίου δράσης είναι η 

υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι υφιστάµενες 

δοµές καθώς και οι χρήσεις γης που έχουν επικρατήσει. Η διερεύνηση των επιµέρους 

αλληλοσυσχετίσεων αναδεικνύει το γεγονός ότι οι χωρικές µονάδες και η εξέλιξή 

τους επηρεάζει και επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά και την αντίστοιχη εξέλιξη 

των γειτονικών µονάδων (Μανέτος, Φώτης, 2003:3). 

Οι απαιτήσεις γενικότερα στο σχεδιασµό και ειδικότερα στον πολεοδοµικό 

σχεδιασµό είναι ολοένα και πιο αυξηµένες, αφού όλο και περισσότερες παράµετροι 

(π.χ. περιβαλλοντικές επιπτώσεις) πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν.   

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επίλυση του κυκλοφοριακού 

προβλήµατος στης Η.Π.Α. Είναι γνωστό ότι στις Η.Π.Α. για αρκετά χρόνια 

προσπαθούσαν να επιλύσουν το κυκλοφοριακό πρόβληµα αποκλειστικά µε 

κυκλοφοριακές µελέτες, συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων κυκλοφοριακής υφής, 

µέχρι να διαπιστωθεί ότι η διάρθρωση των χρήσεων γης στην πόλη είχε σε αρκετές 

περιπτώσεις µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας από 

οποιαδήποτε αµιγώς κυκλοφοριακά στοιχεία.  
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Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η απόδοση της γενικότερης 

φυσιογνωµίας της κοινότητας Πικερµίου και ειδικότερα η µελέτη των 

κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων της αλλά και η αναφορά του συνόλου των 

προβληµάτων µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι η κάτοικοι της περιοχής µελέτης. 

 

2.1  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το Πικέρµι αποτελεί κοινότητα της Ανατολικής Αττικής στην κοιλάδα των 

Μεσογείων, και γεωγραφικά εντοπίζεται ανατολικά της Παλλήνης. Επικοινωνεί µε 

τους γύρω δήµους µέσω της λεωφόρου Μαραθώνος και περιλαµβάνει, πέρα από τον 

παραδοσιακό οικισµό, τους οικισµούς Ντράφι, ∆ιώνη και Άγιο Σπυρίδωνα. Η έκταση 

της κοινότητας φτάνει τα 20,882 km2. 

Το Ντράφι είναι γνωστή συνοικία της κοινότητας Πικερµίου Αττικής, 

οικοδοµηµένη στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Πεντέλης. Ξεκίνησε µε σκοπό 

τη στέγαση των δικαιούχων του συνεταιρισµού γεωργικών υπαλλήλων " Ο ΠΑΝ". 

Σήµερα οικοδοµούνται στην περιοχή κυρίως πολυτελείς µονοκατοικίες και επαύλεις, 

χωρίς όµως κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, όπως αποχέτευση και οργανωµένη 

ύδρευση από την ΕΥ∆ΑΠ. Ο οικοδοµικός οργασµός της περιοχής εντάθηκε µε την 

εγκατάσταση του γειτονικού αεροδροµίου των Σπάτων, καθώς πολλοί υπάλληλοι του 

αεροδροµίου αναζητούν κατοικία εκεί. Παρά ταύτα εµφανίζεται µια διστακτικότητα 

ως προς τη νοµιµότητα των οικοδοµών ή κατά πόσο η περιοχή προς δόµηση είναι 

εντός σχεδίου πόλεως, καθώς αποτελεί αµφισβητούµενη δασική έκταση 

(el.wikipedia.org). 

Η ∆ιώνη είναι οικισµός στα όρια της κοινότητας Πικερµίου Αττικής. Είναι µία 

από τις ακριβότερες και πλέον ανερχόµενες περιοχές των Μεσογείων, µε τεράστια 

ζήτηση οικοπέδων και ανεξάντλητη οικοδοµική δραστηριότητα. Σύντοµα θα 

υλοποιηθούν έργα κοινής ωφέλειας, όπως ανέγερση ιερού ναού, δηµιουργία 

εµπορικού κέντρου κ.λπ. Από τον Μάιο του 2007 η ∆ιώνη υδροδοτείται από την 

Ε.Υ∆.Α.Π. 

Ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει στον ορεινό όγκο της κοινότητας Πικερµίου, 

βρίσκεται βόρεια της ∆ιώνης και χωρικά οι δύο αυτοί οικισµοί είναι ενιαίοι. Ο Άγιος 

Σπυρίδωνας αποτελεί τον νεότερο χρονικά οικισµό της κοινότητας γι’ αυτό και 
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εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήµατα όσον αφορά τις υποδοµές και τις 

υπηρεσίες. 

 

Χάρτης 2.1. ∆ορυφορική εικόνα από περιοχή µελέτης. 

 

Πηγή: GoogleEarth. 

 

2.2 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ, ο πληθυσµός της κοινότητας 

Πικερµίου ανέρχεται στους 2.931 κατοίκους και η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι της 

τάξεως των 140,4 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Το 1991 η πληθυσµιακή 

πυκνότητα της κοινότητας ήταν 61,9 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, δηλαδή 

µέσα σε µια δεκαετία το µέγεθος της πληθυσµιακής πυκνότητας διπλασιάστηκε. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι η κοινότητα Πικερµίου αποτελεί πόλο έλξης πληθυσµού κι 

αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς απέχει λίγα µόνο χιλιόµετρα από το αστικό κέντρο της 

Αθήνας και σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες µεγάλο τµήµα του πληθυσµού των 

αστικών κέντρων επιλέγει να ζήσει σε περιοχές πλησίον αυτών, που προσφέρουν 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.  
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Όπως δείχνουν τα δεδοµένα του πίνακα 2.1, ο πληθυσµός της κοινότητας 

αυξήθηκε κατά πολύ µέσα στην δεκαετία 1991-2001 σηµειώνοντας πληθυσµιακή 

αύξηση της τάξεως του 126,68%. Ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση παρατηρείται στον 

οικισµό του Αγίου Σπιρίδωνα, στην ∆ιώνη όπου σύµφωνα µε την απογραφή του 1991 

της ΕΣΥΕ δεν καταγράφηκε κανένας κάτοικος, και τέλος στο Ντράφι που αποτελεί 

τον οικισµό µε τους περισσότερους κατοίκους της κοινότητας. Στο κέντρο του 

Πικερµίου σηµειώθηκε επίσης σηµαντική αύξηση του πληθυσµού αλλά σε µικρότερα 

επίπεδα από τους προαναφερθέντες οικισµούς (βλ. χάρτη 2.1). 

 

 

Πίνακας 2.1 Πληθυσµιακή αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού των οικισµών της 

κοινότητας Πικερµίου. 

Οικισµοί 1991 2001 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
Πληθυσµού 

Πικέρµι 650 1168 79.69 
Ντράφι 625 1415 126.40 
∆ιώνη 0 227  
Άγιος Σπυρίδωνας 18 121 572.22 
Σύνολο Κοινότητας Πικερµίου 1293 2931 126.68 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

 

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού της κοινότητας, παρατηρείται 

ότι η κοινότητα Πικερµίου χαρακτηρίζεται από ‘δυναµική’ δηµογραφική παρουσία, 

µε υψηλά ποσοστά γεννητικότητας και νεανικού πληθυσµού (ηλικιακή οµάδα 0-14), 

σηµαντική συµµετοχή του δυνητικά ενεργού πληθυσµού (ηλικιακές οµάδες 15-64) 

στο συνολικό πληθυσµό (βλ. πίνακα 2.2). Επίσης παρουσιάζεται και αύξηση των 

µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων (65+) 
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Πίνακας 2.2 Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού της κοινότητας Πικερµίου. 

1991 2001 Ηλικιακές Οµάδες 
Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

0-14 156 149 305 259 241 500
15-29 106 128 234 311 297 608
30-44 135 179 314 277 346 623
45-64 181 139 320 449 452 901
65+ 58 62 120 143 156 299
Σύνολο 636 657 1293 1439 1492 2931
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 
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Όπως παρατηρείται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2.3) παρατηρήθηκε 

αύξηση του δείκτη γήρανσης µέσα στη δεκαετία 1991 – 2001 κι αυτό οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι όλο και µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες επιθυµούν να 

εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του αστικού κέντρου της Αθήνας δεδοµένου ότι 

είναι πλέον συνταξιούχοι και οι υποχρεώσεις τους δεν τους περιορίζουν στο να 

κατοικούν στο κέντρο ή στα προάστια της Αθήνας. 

Αντίθετα παρατηρείται µείωση του δείκτη εξάρτησης κι αυτό είναι δείχνει την 

δυναµική της περιοχής µελέτης καθώς ο υψηλός δείκτης εξάρτησης θεωρείται ένδειξη 

µη ικανοποιητικής προοπτικής οικονοµικής ανάπτυξης µιας περιοχής.  Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι ο δείκτης εξάρτησης αποκαλύπτει την αναλογία των 

ατόµων που για δηµογραφικούς λόγους (λόγω ηλικίας) είναι εξαρτώµενα από άτοµα 

τα οποία πρέπει να τα συντηρήσουν µε την δραστηριότητά τους. Με άλλα λόγια ο 

δείκτης εξάρτησης δείχνει πόσα παιδιά και γέροι (συντηρούµενος πληθυσµός) 

αντιστοιχούν σε 100 άτοµα ενεργού πληθυσµού. Κατά συνέπεια, όσο υψηλότερος 

είναι ο δείκτης τόσο µεγαλύτερο είναι το βάρος που έχει να αντιµετωπίσει ο ενεργός 

πληθυσµός για τη συντήρηση του εξαρτώµενου πληθυσµού, γεγονός που περιορίζει 

τις δυνατότητες αποταµίευσης και επένδυσης. 

 

Πίνακας 2.3 ∆είκτης γήρανσης και δείκτης εξάρτησης. 

1991 2001 ∆είκτες 
Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Γήρανσης 0.37 0.42 0.39 0.55 0.65 0.60
Εξάρτησης 0.51 0.47 0.49 0.39 0.36 0.37
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

 

2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ της κοινότητας, θα εξεταστεί το µορφωτικό 

επίπεδο του πληθυσµού του Πικερµίου, οι οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων που 

ξεχωρίζουν στην περιοχή αλλά και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν το 

σύνολο των κατοικιών της περιοχής µελέτης. 
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Σχήµα 2.1 Μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της κοινότητας Πικερµίου, 1991. 

Ποσοστό πληθυσµού ανά µορφωτικό επίπεδο, 1991

8.69

26.34

39.77

25.20

% Αγράµµατων

% Απόφοιτων πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης

% Απόφοιτων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

% Απόφοιτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

 Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

Σχήµα 2.2 Μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της κοινότητας Πικερµίου, 2001. 

Ποσοστό πληθυσµού ανά µορφωτικό επίπεδο, 2001

2.69 16.87

42.69

37.75

% Αγράµµατων

% Απόφοιτων
πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης
% Απόφοιτων
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
% Απόφοιτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ, στην περιοχή παρατηρείται 

µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού που είναι απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και συγκεκριµένα αντιστοιχεί στο 37,75% του συνολικού 

πληθυσµού της κοινότητας. Μεγάλο ποσοστό παρατηρείται και στους απόφοιτους της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (42,69%) ενώ σηµαντική µείωση πραγµατοποιήθηκε 
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στο ποσοστό των αγράµµατων, των µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση, µεταξύ των 

δύο απογραφικών ετών 1991 και 2001 (βλ. σχήµα 2.1 και σχήµα 2.2).   

Σχετικά µε τα ποσοστά των απασχολούµενων ανά ατοµικά επαγγέλµατα, 

παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αντιστοιχεί σε ασκούντες 

επιστηµονικών επαγγελµάτων, διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη. Το 

ποσοστό αυτό µάλιστα δείχνει να διπλασιάστηκε κατά τη δεκαετία 1991 – 2001. 

Σηµαντικό ποσοστό εµφανίζουν οι τεχνίτες και οι ανειδίκευτοι εργάτες γεγονός που 

στηρίζεται στην αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα που εµφανίζεται στην περιοχή 

(βλ. σχήµα 2.3 και σχήµα 2.4). Χαµηλά ποσοστά εµφανίζουν οι απασχολούµενοι στις 

υπηρεσίες και οι απασχολούµενοι στην γεωργία. Χαρακτηριστικό είναι η µειωµένη 

δραστηριότητα του τοµέα των υπηρεσιών στην περιοχή όπου και οφείλεται το χαµηλό 

ποσοστό απασχόλησης στις υπηρεσίες. 

 

Σχήµα 2.3 Ποσοστά απασχολούµενων ανά ατοµικά επαγγέλµατα, 1991. 

Ποσοστό απασχολούµενων ανά ατοµικά επαγγέλµατα, 1991

33.21

16.33

5.87
4.22

17.80

% Επιστηµόνων

% Απασχολούµενων σε
γραφεία

% Απασχολούµενων σε
υπηρεσίες

% Γεωργών

% Τεχνιτών και εργατών

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 
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Σχήµα 2.4 Ποσοστά απασχολούµενων ανά ατοµικά επαγγέλµατα, 2001. 

Ποσοστό απασχολούµενων ανά ατοµικά επαγγέλµατα, 2001

60.0910.16

5.46
2.24

18.68

% Επιστηµόνων

% Απασχολούµενων σε
γραφεία

% Απασχολούµενων σε
υπηρεσίες

% Γεωργών

% Τεχνιτών και εργατών

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι το µεγάλο ποσοστό κενών κατοικιών που 

εµφανίζεται στην κοινότητα Πικερµίου, όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 2.4. 

Το µεγαλύτερο τµήµα των κενών κατοικιών εµφανίζεται ως εξοχικές κατοικίες των 

µόνιµων κατοίκων της Αθήνας που επιλέγουν την περιοχή για τις εξορµήσεις τους τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Χαρακτηριστική είναι η µείωση του ποσοστού αυτού 

κατά την δεκαετία 1991 – 2001 καθώς η περιοχή µελέτης µέχρι τις δύο προηγούµενες 

δεκαετίες αποτελούσε προορισµό δευτερεύουσας κατοικίας και η µείωση αυτή 

δηλώνει την µετάβασή της σε προορισµό κύριας κατοικίας. 

 

Πίνακας 2.4 Ποσοστό κατοικούµενων και κενών κατοικιών στο σύνολο των 

κανονικών κατοικιών. 

 1991 2001 

% Κατοικούµενων κατοικιών  65.62 65.76

% Κενών κατοικιών 34.38 28.62
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 
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2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή εµφανίζονται σε χαµηλά στάδια µε µία µικρή, 

αλλά άξια αναφοράς αύξηση της ανεργίας από το 1991 στο 2001 της τάξεως του 

2,33% (βλ. πίνακα 2.5). Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό της ανεργίας αφορά τους 

ανέργους στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού και όχι στο γενικότερο σύνολο του 

πληθυσµού. Αύξηση εµφανίζεται και στο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού της κοινότητας από 42,15% το 1991, σε 45,34% το 2001 φτάνοντας 

σχεδόν το 50% του πληθυσµού της κοινότητας Πικερµίου. 

 

 

Πίνακας 2.5 Ποσοστό οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ανέργων στην κοινότητα 

Πικερµίου. 

  1991 2001 

% Οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 42.15 45.34

% Ανέργων 4.22 6.55

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 
 

 

Όπως διακρίνεται και στα σχήµατα 2.5 και 2.6, το µεγαλύτερο τµήµα του 

πληθυσµού της κοινότητας απασχολείται στον τριτογενή τοµέα. Συγκεκριµένα το 

ποσοστό των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα φτάνει το 74,8%, δηλαδή 

περίπου τα 2/3 των απασχολούµενων του πληθυσµού της κοινότητας. Τα ποσοστά 

απασχόλησης στους οικονοµικούς κλάδους δεν διαφέρουν πολύ µεταξύ των 

απογραφικών ετών 1991 και 2001 εκτός από µία µικρή µείωση του πρωτογενή και 

του δευτερογενή τοµέα εις όφελος του τριτογενή. 
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Σχήµα 2.5 Ποσοστά απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 

1991. 

Ποσοστό απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, 1991

2.57
19.27

71.56

%Απασχολούµενων στον
πρωτογενή τοµέα

%Απασχολούµενων στον
δευτερογενή τοµέα

%Απασχολούµενων στον
τριτογενή τοµέα

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 

 

Σχήµα 2.6 Ποσοστά απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 

2001. 

Ποσοστό απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, 2001

2.17
18.52

74.80

%Απασχολούµενων στον
πρωτογενή τοµέα

%Απασχολούµενων στον
δευτερογενή τοµέα

%Απασχολούµενων στον
τριτογενή τοµέα

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991, 2001 (προσωπική επεξεργασία) 
 

2.5 ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σύµφωνα µε την απογραφή οικοδοµών και κτιρίων του 2000 της ΕΣΥΕ η χρονική 

περίοδος της κατασκευής των κτιρίων των οικισµών της κοινότητας Πικερµίου, η 
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οικοδοµική δραστηριότητα της περιοχής ξεκίνησε τη µεταπολεµική περίοδο και ήταν 

σταθερή και µε χαµηλούς ρυθµούς µέχρι  το 1980. Από την δεκαετία του 1980 και 

µετά η ρυθµοί οικιστικής ανάπτυξης της κοινότητας αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς 

(βλ. πίνακα 2.6). 

Η µεγαλύτερη οικοδοµική δραστηριότητα στο Ντράφι εντοπίζεται τη δεκαετία 

1986 – 1995 ενώ από το 1996 και µετά εµφανίζεται σταδιακή µείωση. Αντίθετα στον 

Άγιο Σπυρίδωνα, που θεωρείται και ο ‘νεότερος’ οικισµός της κοινότητας, 

µεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη εµφανίζει από το 1991 και µετά. Στα ίδια χρονικά 

πλαίσια κινείται και η οικιστική ανάπτυξη της ∆ιώνης. Στον οικισµό του Πικερµίου η 

οικοδοµική δραστηριότητα εντοπίζεται από τη µεταπολεµική περίοδο και µετά και 

είναι σταθερή µέχρι σήµερα µε εξαίρεση τις τετραετίες 1981 – 1985 και 1996 – 2000.   

 

Πίνακας 2.6 Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής. 

Χρονική περίοδος κατασκευής κτιρίου 

Οικισµοί 

Σύ
νο
λο

 κ
τι
ρί
ω
ν 

Προ 
του 

1919 

1919 
έως 
1945 

1946 
έως 
1960

1961 
έως 
1970

1971 
έως 
1980 

1981 
έως 
1985 

1986 
έως 
1990

1991 
έως 
1995 

1996 
και 

µετά 

Υπό 
κατασ
κευή 

∆ε 
δηλώθη

κε 

Πικέρµι 682 0 3 43 87 70 126 78 94 118 59 4
Ντράφι 681 0 6 11 1 13 96 212 165 92 83 2
∆ιώνη 142 0 0 0 2 0 3 0 17 58 61 1
Άγιος 
Σπυρίδωνας 169 0 0 0 4 7 14 2 22 49 69 2

Σύνολο 
Κοινότητας 
Πικερµίου 

1.674 0 9 54 94 90 239 292 298 317 272 9

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000. 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δεδοµένα, γίνεται αντιληπτό ότι η κοινότητα 

Πικερµίου, πέραν του οµώνυµου οικισµού, αποτελείται από νέους οικισµούς οι  

οποίοι δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια. Όπως θα αναφερθεί και σε 

παρακάτω ενότητα, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιοχές αυτές 

σχετίζονται άµεσα µε την νεότητα των οικισµών αυτών καθώς δεν έχουν ακόµη 

αναπτυχθεί πλήρως βασικά δίκτυα και υποδοµές στην περιοχή. 
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Πίνακας 2.7 Κτίρια κατά χρήσεις ή προορισµός χρήσεων (αποκλειστική και µικτή) 

Αποκλειστική Χρήση 

Οικισµοί  
Σύ

νο
λο

 κ
τι
ρί
ω
ν 

Κ
ατ
ασ
τή

µα
τα

 
- Γ

ρα
φε
ία

 

Στ
αθ

µο
ί 

Α
υτ
οκ
ιν
ήτ
ω
ν 

(π
άρ
κι
νγ

) 

Ν
οσ
οκ
οµ
εί
α,

 
Κ
λι
νι
κέ
ς 
κλ
π.

 

Ά
λλ
ες

 χ
ρή
σε
ις

 

Κ
ατ
οι
κί
ες

 

Πικέρµι            682 47 0 0 89 546
Ντράφι             681 4 0 0 34 643
∆ιώνη               142 2 0 0 1 139
Άγιος 
Σπυρίδωνας 169 0 0 5 1 163

Σύνολο 
Κοινότητας 
Πικερµίου 

1.674 53 0 5 125 1.491

Μικτή χρήση 

Κύρια ∆ευτερεύουσα 

  Σύ
νο
λο

 κ
τι
ρί
ω
ν 

µι
κτ
ής

 χ
ρή
ση
ς 

Κ
ατ
οι
κί
ες

 

Ε
κκ
λη
σί
ες

 - 
Μ
ον
ασ
τή
ρι
α 

Ξ
εν
οδ
οχ
εί
α 

Ε
ργ
οσ
τά
σι
α 

- Ε
ργ
ασ
τή
ρι
α 

Σχ
ολ
ικ
ά 
κτ
ίρ
ια

 

Κ
ατ
ασ
τή

µα
τα

 - 
Γρ

αφ
εί
α 

Στ
αθ

µο
ί Α

υτ
οκ
ιν
ήτ
ω
ν 

(π
άρ
κι
νγ

) 
Ν
οσ
οκ
οµ
εί
α,

 Κ
λι
νι
κέ
ς 
κλ
π.

 

Ά
λλ
ες

 χ
ρή
σε
ις

 

Κ
ατ
οι
κί
ες

 

Ε
κκ
λη
σί
ες

 - 
Μ
ον
ασ
τή
ρι
α 

Ξ
εν
οδ
οχ
εί
α 

Ε
ργ
οσ
τά
σι
α 

- Ε
ργ
ασ
τή
ρι
α 

Σχ
ολ
ικ
ά 
κτ
ίρ
ια

 

Κ
ατ
ασ
τή

µα
τα

 - 
Γρ

αφ
εί
α 

Στ
αθ

µο
ί Α

υτ
οκ
ιν
ήτ
ω
ν 

(π
άρ
κι
νγ

) 
Ν
οσ
οκ
οµ
εί
α,

 Κ
λι
νι
κέ
ς 
κλ
π.

 

Ά
λλ
ες

 χ
ρή
σε
ις

 

Πικέρµι 51 31 0 1 0 0 11 0 0 8 20 0 0 7 0 19 0 0 5

Ντράφι 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1

∆ιώνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Άγιος 
Σπυρίδωνας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 
Κοινότητας 
Πικερµίου 

56 34 1 1 0 0 11 0 0 9 22 0 0 7 1 19 0 1 6

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000. 
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Όσον αφορά τις χρήσεις των κτιρίων, παρουσιάζονται στον πίνακα 2.7. 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του κτιριακού αποθέµατος παρουσιάζει χρήση 

κατοικίας. Ενώ χρήσεις καταστηµάτων και γραφείων εντοπίζονται κυρίως στο 

κεντρικό Πικέρµι όπου και αναπτύσσονται κυρίως τέτοιες δραστηριότητες. 

 
 

2.6  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Όπως προαναφέρθηκε, η κοινότητα Πικερµίου απαρτίζεται από σχετικά νέους 

οικισµούς οι οποίοι αντιµετωπίζουν πολλές ελλείψεις όσον αφορά κυρίως την 

ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων και των υποδοµών. Παρακάτω παρατίθενται όλα 

τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης όπως αυτά καταγράφηκαν 

από την κοινότητα Πικερµίου. Το σύνολο των οικισµών αντιµετωπίζει κάποια κοινά 

προβλήµατα ωστόσο ο διαχωρισµός αυτών πραγµατοποιείται ανά οικισµό καθώς οι 

αρκετές ελλείψεις και ανάγκες µεταξύ των περιοχών διαφέρουν.  

 

Κεντρικό Πικέρµι 

• Εκπαίδευση. Ο αριθµός των σχολείων θεωρείται ανεπαρκής ενώ παράλληλα 

κρίνονται ακατάλληλες οι εγκαταστάσεις του δηµοτικού σχολείου. 

• Κοινωνική Πρόνοια. ∆εν υπάρχει κοινοτικό ιατρείο και ΚΑΠΗ. 

• Αθλητισµός. ∆εν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. 

• Αποχέτευση. Χαρακτηριστική φράση των κατοίκων: «Τι είναι αυτό;» 

• Κυκλοφορία. Η λεωφόρος Μαραθώνος χωρίζει τον οικισµό στα δύο. ∆εν 

υπάρχει δηµοτικός χώρος στάθµευσης. ∆εν υπάρχει τροχαία – αστυνόµευση. 

• Ταχυδροµείο. ∆εν υπάρχει. 

• Ρυµοτοµία. Χαώδης ρυµοτοµία. 

• Υγιεινή. Τα απορριµµατοφόρα σταθµεύουν δίπλα σε κατοικίες. 
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Ντράφι 

• Εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει κανένα σχολικό κτίριο, ούτε προβλέπεται για το 

εγγύς µέλλον. 

• Κοινωνική Πρόνοια. ∆εν υπάρχει παιδικός σταθµός, δηµοτικό ιατρείο και 

ΚΑΠΗ. 

• Αποχέτευση. ∆εν υφίσταται. 

• Υδροδότηση. Έχουν εντοπιστεί πολλές παράνοµες γεωτρήσεις ενώ το 

καλοκαίρι η υδροδότηση είναι προβληµατική σε αρκετές συνοικίες. 

• Κυκλοφορία. Υπάρχουν ελάχιστα σήµατα κυκλοφορίας. ∆εν υφίσταται 

αστυνόµευση ενώ σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται στην διοργάνωση 

αυτοσχέδιων αγώνων τα Σαββατοκύριακα. 

• Ταχυδροµείο. Υποτυπώδης εξυπηρέτηση, καθυστερήσεις, πολλά ανεπίδοτα, 

απώλειες δεµάτων, ενώ τα συστηµένα παραλαµβάνονται µόνο από το 

ταχυδροµείο της Παλλήνης.  

• Πολιτική Προστασία. Ο οικισµός παραµένει απροστάτευτος από πυρκαγιές 

ενώ έχει ήδη καεί δύο φορές. Η αναδάσωση είναι στοιχειώδης και αυτή 

πραγµατοποιείται από ελάχιστους φιλότιµους κατοίκους. Επίσης υπάρχει 

έντονο το πρόβληµα των πληµµύρων και ο αποκλεισµός, σε σπάνιες βέβαια 

περιπτώσεις, από τις χιονοπτώσεις.  

• Ανοικοδόµηση. Η ανοικοδόµηση στον οικισµό είναι ανεξέλεγκτη µε πλήθος 

παραβάσεων και καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων. 

 

Άγιος Σπυρίδωνας – ∆ιώνη 

• Οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο του οικισµού είναι πρωτόγονο µε 

χωµατόδροµους στην πλειοψηφία τους και µεγάλων διαστάσεων λακκούβες 

που δυσχεραίνουν την διέλευση των οχηµάτων (σχήµα 2.7 και σχήµα 2.8). 

• ∆ηµοτικός Φωτισµός. Ο φωτισµός του οικισµού είναι ελλιπέστατος. 

• Πολιτική Προστασία. Και στον Αγ. Σπυρίδωνα εντοπίζονται τα ίδια 

προβλήµατα µε το Ντράφι. Ο οικισµός παραµένει απροστάτευτος από 
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πυρκαγιές ενώ έχει ήδη καεί δύο φορές. Η αναδάσωση είναι στοιχειώδης και 

αυτή πραγµατοποιείται από ελάχιστους φιλότιµους κατοίκους. Επίσης υπάρχει 

έντονο το πρόβληµα των πληµµύρων και ο αποκλεισµός, σε σπάνιες βέβαια 

περιπτώσεις, από τις χιονοπτώσεις.  

• Ύδρευση. ∆εν υπάρχει ΕΥ∆ΑΠ και χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι 

κάτοικοι µεταφέρουν νερό µε µπετόνια. Το πρόβληµα της ύδρευσης 

εντοπίζεται µόνο στον οικισµό του Άγιου Σπυρίδωνα καθώς από το Μάιο του 

2007 ο οικισµός της ∆ιώνης υδροδοτείται από την ΕΥ∆ΑΠ.  

 

Σχήµα 2.7 Φωτογραφία από δρόµο στον οικισµό του Αγ. Σπυρίδωνα. 

 
 

Σχήµα 2.8 Φωτογραφία από διασταύρωση οδικών αξόνων στον οικισµό του 

Αγ. Σπυρίδωνα. 
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Κοινά προβλήµατα της κοινότητας Πικερµίου 

• Κοινωνική Πρόνοια. ∆εν υπάρχει κοινοτικό ιατρείο, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθµοί 

και πνευµατικό κέντρο. 

• Υπηρεσίες. ∆εν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες σε όλη την κοινότητα του 

Πικερµίου όπως ταχυδροµείο, τράπεζες, αστυνοµικό τµήµα και δηµοτικοί 

χώροι στάθµευσης. 

• Οργάνωση Υπηρεσιών Κοινότητας – Εξυπηρέτηση Πολιτών. Στοιχειώδης 

εξυπηρέτηση από ελλιπές ανειδίκευτο και χωρίς εξοπλισµό προσωπικό. 

Χαρακτηριστικό είναι ότιη κοινότητα δεν διαθέτει Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) 

• Οδικό ∆ίκτυο. Οι συνδετήριοι δρόµοι των οικισµών είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνοι και χωρίς επαρκή σήµανση.  

• Νεκροταφείο. Το νεκροταφείο της κοινότητας είναι ανεπαρκέστατο και δίπλα 

σε κατοικίες. Η µεταφορά του σε νέο χώρο χαρακτηρίζεται άµεση και 

ιδιαίτερα κρίσιµη.  

• Ρέµα Βαλανάρη. Το ρέµα Βαλανάρη «κακοποιείται» µε πολλούς τρόπους κι 

αν και έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραµένει 

απροστάτευτο και αναξιοποίητο.   

• Απογραφή Κοινοτικής Περιουσίας. Η καταγραφή της κοινοτικής περιουσίας 

δεν έχει ακόµη αρχίσει.  

Η αναφορά των ελλείψεων των υποδοµών και των δικτύων της περιοχής µελέτης 

αποτελεί βασικό τµήµα της παρούσας µελέτης, καθώς οι εφαρµογές που θα 

αναπτυχθούν στο επόµενο κεφάλαιο, σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µε βάση 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινότητα καθώς στόχος είναι η λειτουργική και 

αποτελεσµατική χρήση του συστήµατος Γ.Σ.Π. που δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες 

της κοινότητας Πικερµίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η διαδικασία σχεδιασµού 

ενός Γ.Σ.Π. για την κοινότητα Πικερµίου. Υπογραµµίζεται η κοµβική σηµασία 

ολοκληρωµένων προσεγγίσεων, στο σχεδιασµό Γ.Σ.Π., έτσι ώστε να τίθενται στο 

επίκεντρο οι ίδιοι οι χρήστες των συστηµάτων αλλά και ευρύτερες κοινωνικές 

αναγκαιότητες. Η όλη απόπειρα αποτελεί ένα πρακτικό σχεδιασµό Γ.Σ.Π. αλλά και 

µια θεωρητικά πληροφορηµένη αξιοποίηση ενός εκτεταµένου εµπειρικού υλικού, 

χρήσιµου για ευρύτερες γενικεύσεις και πορίσµατα. 

Βασικοί στόχοι της ενότητας είναι: α) η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας 

ανάπτυξης εφαρµογών διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας στους ΟΤΑ και 

συγκεκριµένα στην κοινότητα Πικερµίου, β) η υπογράµµιση της σηµασίας 

ολοκληρωµένων προσεγγίσεων που θέτουν στο επίκεντρο τις ανάγκες των χρηστών 

και ευρύτερες κοινωνικές αναγκαιότητες, γ) η αναλυτική διαδικασία ανάπτυξης του 

Γ.Σ.Π. και όλα τα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την δηµιουργία του, από την 

συλλογή στοιχείων µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα 

επιχειρηθεί τόσο µέσα από δευτερογενή στοιχεία, όσο και από επιτόπιες έρευνες στην 

περιοχή µελέτης και την συλλογή πρωτογενών δεδοµένων. 

 

3.1 ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Σκοπός του συνολικού προτεινόµενου έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών στην κοινότητα Πικερµίου. Με την 

ανάπτυξη του συστήµατος αυτού η κοινότητα θα αποκτήσει την αναγκαία υποδοµή 

ώστε να εδραιώσει µια σειρά από εξειδικευµένες εφαρµογές διαχείρισης, ανάλυσης 

και παρουσίασης της γεωγραφικής πληροφορίας. Παράλληλα, η όλη ενέργεια θα 
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αποτελέσει µια καλή ευκαιρία για την ενσωµάτωση, αναβάθµιση και επέκταση 

υφιστάµενων εφαρµογών σε υπηρεσίες της κοινότητας. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κοινότητα Πικερµίου αποτελείται από ‘νέους’ 

σχετικά οικισµούς καθώς η κύρια οικιστική ανάπτυξη στην κοινότητα ξεκίνησε από 

τη δεκαετία του 1980 και µετά. Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής 

µελέτης είναι η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη δόµηση. Η ανοικοδόµηση στον οικισµό 

είναι ανεξέλεγκτη µε πλήθος παραβάσεων και καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά της κοινότητας Πικερµίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και 

όλα τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην περιοχή σχετίζονται άµεσα µε αυτά. Η 

έλλειψη βασικών δικτύων και υποδοµών αφορούν όλους τους νέους οικισµούς που µε 

τη σειρά τους οδηγούν σε παραβάσεις όπως παράνοµες γεωτρήσεις, καταπάτηση 

εκτάσεων κ.λπ. Η όλη προσπάθεια ανάπτυξης Γ.Σ.Π. για την κοινότητα Πικερµίου 

βασίζεται στην µελέτη και επίλυση των προβληµάτων αυτών και ειδικότερα σε 

συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οικισµοί της κοινότητας όπως αυτά 

αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ.Σ.Π. 

Ένα Γ.Σ.Π. σχεδιάζεται µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες πολλαπλών 

χρηστών µεταξύ των µονάδων/ υπηρεσιών ενός ΟΤΑ. Πολλοί δήµοι στην Ελλάδα 

έχουν τέτοια συστήµατα (15% για το έτος 2004 και σύµφωνα µε τους Καρνάβου & 

Γριτζά, 2006), τα οποία συνήθως έχουν δηµιουργηθεί για να υποστηρίξουν τις 

ανάγκες συγκεκριµένων µονάδων. 

Ένα Γ.Σ.Π. δοµείται γύρω από µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων που 

υποστηρίζει τις λειτουργίες όλων των µονάδων/ υπηρεσιών/ οργανισµών του φορέα. 

Η Γεω- Βάση ∆εδοµένων (GeoDatabase), είτε συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό server 

και παρέχεται σε αυτήν πραγµατικού χρόνου πρόσβαση από όλους τους χρήστες, είτε 

αναπαράγεται σε πολλούς υπολογιστές. Αυτή η λογική κεντρικής διαχείρισης και 

ακτινωτής ανάπτυξης και δικτυακής αλληλεπίδρασης προσφέρει σειρά 

πλεονεκτηµάτων, µε χαρακτηριστικότερα τα εξής (Harmon & Anderson, 2003): 

• Τα δεδοµένα είναι πλέον τυποποιηµένα/ συγκεντρωµένα και οι πλεονασµοί 

στην αναπαραγωγή τους µειώνονται.  
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• Έτσι, για παράδειγµα, ο φορέας, θεσµοθετεί ένα ενιαίο πλέον πρότυπο 

γεωκωδικοποίησης και απόδοσης διευθύνσεων.  

• Η ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων ή του συνόλου των δεδοµένων που 

διαχειρίζεται ένας ΟΤΑ µεγιστοποιείται.  

• ∆ηµιουργούνται δικλίδες ασφαλείας και διαδικασίες που ελαχιστοποιούν την 

απώλεια δεδοµένων, τις λάθος καταχωρήσεις, τις διαγραφές κ.α.  

• Τα τµήµατα ενώνονται διαµέσου των βάσεων δεδοµένων.  

• Σε ένα σύνθετο φορέα, συχνά ανορθολογικά σχεδιασµένο όπως πολλοί ΟΤΑ 

στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά τµήµατα ή µονάδες µε 

ιδιαίτερους, συχνά επικαλυπτόµενους στόχους και αποστολές. Η διεθνής 

εµπειρία έχει δείξει πως η δηµιουργία ενός επιχειρησιακού Γ.Σ.Π. δηµιουργεί 

ένα νέο συνεκτικό ιστό ανάµεσα στις επιµέρους υπηρεσίες, οι οποίες αρχίζουν 

να βλέπουν τις δικές τους ανάγκες κάτω από ένα ευρύτερο πρίσµα. 

Συνακόλουθα δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας και συγκέντρωσης πέρα 

από τα επιµέρους οφέλη σε κόστος ή χρόνο που παρέχει η εδραίωση ενός 

Γ.Σ.Π. 

• Η δυνατότητα να τίθενται στόχοι και να παρακολουθείται η 

αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών αυξάνεται.  

• Τα οφέλη αλλά και τα κόστη από τη διαχείριση της Γεωγραφικής 

Πληροφόρησης διαχέονται.  

Η διαδικασία σχεδιασµού και εφαρµογής ενός Γ.Σ.Π. είναι σύνθετη και µπορεί να 

πάρει από ένα µέχρι µερικά, συνήθως 3-4, χρόνια ανάλογα µε το µέγεθος του φορέα 

και το είδος, την ποσότητα ή την επιθυµητή ακρίβεια των δεδοµένων που πρόκειται 

να ενσωµατώσει. Σηµαντικό ρόλο εδώ παίζει και το ευρύτερο κοινωνικό-θεσµικό 

πλαίσιο, η διαθεσιµότητα γεωγραφικής πληροφορίας και σχετικών εθνικών 

υποδοµών, το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, η ειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναµικού και άλλοι παράγοντες. Η σχετική βιβλιογραφία υπογραµµίζει µια σειρά 

από χρήσιµα ή απαραίτητα στάδια – διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά 

την ανάπτυξη ενός Γ.Σ.Π., µε κυριότερα τα εξής (Harmon & Anderson, 2003; 

Tomlinson, 2003):  
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• Προµελέτη ∆ιερεύνησης και Ανάλυσης Αναγκών  

• Μελέτη Εφαρµογής  

• Αξιολόγηση Λειτουργίας – Μηχανισµός παρακολούθησης  

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η παρατήρηση πως ένα Γ.Σ.Π. αποτελεί έναν «ζωντανό 

οργανισµό» που χρειάζεται συνεχή ανατροφοδότηση και ενεργή παρακολούθηση από 

τους ίδιους τους χρήστες του. Με αυτήν την έννοια, η σωστή µελέτη και ο 

σχεδιασµός, είναι κρίσιµες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση του όλου 

εγχειρήµατος. 

 

3.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η πλέον χρονοβόρος διαδικασία στην ανάπτυξη του συστήµατος ήταν η 

συγκέντρωση των διαφόρων δεδοµένων τα οποία στη συνέχεια προστέθηκαν στο 

Γ.Σ.Π. σαν διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας. 

Η έλλειψη ορισµένων χωρικών και περιγραφικών στοιχείων για την κοινότητα 

Πικερµίου, είναι ενδεικτικά αλλά και διαφωτιστικά για τις γενικότερες ελλείψεις 

αλλά και για τις ανάγκες των ΟΤΑ στην Ελλάδα. 

Στο επίπεδο της κατοχής και διαχείρισης γεωγραφικής και περιγραφικής 

πληροφορίας η µελέτη ανέδειξε την πανσπερµία υποβάθρων και αρχείων που 

χαρακτηρίζει τις ελληνικές διοικητικές δοµές, την ελλιπή συγκρότηση και ενηµέρωση 

τους, την απουσία εθνικών υποδοµών γεωγραφικής πληροφορίας και µεταδεδοµένων. 

Εντοπίστηκαν διάφορα είδη έντυπων χαρτογραφικών υποβάθρων και το υλικό αυτό 

καταγράφηκε αναλυτικά και στο µέτρο του δυνατού, αφού αναλύθηκε σε επίπεδο 

επιµέρους χαρτογραφικού επιπέδου (layer). Επισηµάνθηκε η έλλειψη ενός πλήρους 

υποβάθρου που να εµφανίζει όλα τα ακίνητα (κτίσµατα και οικόπεδα ή αγροτεµάχια) 

σε όλη την έκταση της κοινότητας Πικερµίου. Ακολούθως µελετήθηκαν οι βάσεις 

δεδοµένων και τα λοιπά αρχεία ψηφιακής ή έντυπης µορφής, που ενδιαφέρουν το υπό 

ανάπτυξη Γ.Σ.Π. (Γκιάλης κ.ά., 2006:3-5). 

Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν ήταν χαρτογραφικά υπόβαθρα µε 

πληροφορίες που αφορούσαν: 

 



 48

• τα όρια της κοινότητας 

• τα όρια των οικισµών της κοινότητας 

• τα όρια των οικοδοµικών τετραγώνων 

• το δίκτυο ύδρευσης 

• το δίκτυο λυµάτων 

• το δίκτυο οµβρίων 

• το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

Επιπλέον συγκεντρώθηκαν θεµατικές πληροφορίες που αφορούσαν: 

• τους συντελεστές δόµησης και κάλυψης των οικισµών 

• των αριθµό των οικοδοµικών τετραγώνων 

• τις χρήσεις γης των οικοδοµικών τετραγώνων 

• κοινωνικοοικονοµικά στατιστικά δεδοµένα για την κοινότητα Πικερµίου 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλά δεδοµένα ήταν ελλιπή και για 

το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία έρευνα πεδίου στην περιοχή µε σκοπό την συλλογή 

δεδοµένων που δεν ήταν διαθέσιµα από κανέναν φορέα. Για παράδειγµα οι χρήσεις 

γης των οικοδοµικών τετραγώνων παρουσίαζαν µεγάλη έλλειψη καθώς υπήρχαν 

δεδοµένα µόνο για τα άλση κι αυτά στους οικισµούς Ντράφι, ∆ιώνη και Άγιο 

Σπυρίδωνα. Επίσης, δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία για τις χρήσεις στο κεντρικό 

Πικέρµι καθώς και θεµατικά δεδοµένα που αφορούν το οδικό δίκτυο, όπως 

κατάσταση δρόµων, δρόµων υπό κατασκευή κ.λπ.  

Στα πλαίσια της έρευνας πεδίου πραγµατοποιήθηκε παράλληλα έλεγχος των 

διαθέσιµων δεδοµένων και ενηµέρωση αυτών καθώς πολλές από της πηγές ήταν 

παλιές και η συλλογή των στοιχείων είχε διεξαχθεί αρκετά έτη πριν. 
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3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Ενδεικτικά, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ενός ΟΤΑ θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει και να διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικές µε (Υφαντής Σαββίδης, 

2004:5-6): 

• Γενικά στατιστικά-δηµογραφικά στοιχεία του ΟΤΑ 

• Στοιχεία απασχόλησης πληθυσµού στα όρια του ΟΤΑ 

• Στοιχεία επαγγελµατικών, εµπορικών, βιοµηχανικών κλπ. Ζωνών 

• Στοιχεία χώρων πρασίνου, δασικών εκτάσεων, αναψυχής, πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

• Ζώνες αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος 

• Στοιχεία ακίνητης περιουσίας του ΟΤΑ 

• Στοιχεία προσφερόµενων υπηρεσιών του ΟΤΑ 

• Εξοπλισµό και τεχνική υποδοµή 

• Υγεία, εκπαίδευση, αθλητισµό 

• ∆ίκτυα κοινής ωφέλειας 

• Οργάνωση της αποκοµιδής και απόθεσης απορριµµάτων 

• Κυκλοφοριακά στοιχεία στα όρια του ΟΤΑ 

• Στοιχεία περιβαλλοντικής κατάστασης και πιθανών οικοσυστηµάτων 

• Χρήσεις γης 

• Αστική ασφάλεια µέσω της πλήρους καταγραφής της κτιριοδοµικής υποδοµής 

στα όρια του ΟΤΑ 

• Οργάνωση κοινωνικών παροχών 

Η έλλειψη δεδοµένων, ο περιορισµένος χρόνος που προσφέρεται για την 

συγκεκριµένη µελέτη και γενικότερα το γεγονός ότι στα πλαίσια µιας εργασίας σαν 

και αυτή είναι αδύνατη η ανάπτυξη όλων των παραπάνω εφαρµογών, κρίθηκε 
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αναγκαία η επιλογή συγκεκριµένων εφαρµογών οι οποίες βασίζονται στα βασικά 

προβλήµατα που παρουσιάζονται στην κοινότητα Πικερµίου. 

Βασική στόχευση είναι το υπό ανάπτυξη Γ.Σ.Π. να εξυπηρετεί τέσσερις 

ευρύτερες κατηγορίες λειτουργιών και πιο συγκεκριµένα να αποτελεί: (α) Ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο χαρτογράφησης της κοινότητας, (β) έναν µηχανισµό 

χωρικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που θα αφορά άµεσα την υποστήριξη 

πολεοδοµικού σχεδιασµού, (γ) ένα εργαλείο διαχείρισης των δικτύων και των 

υποδοµών της κοινότητας, (δ) και τέλος η χωρική ανάλυση να επεκταθεί στην 

παρακολούθηση σειράς κοινωνικό-οικονοµικών δεικτών µε στόχο την υποστήριξη 

κοινωνικό-οικονοµικών αναλύσεων. 

Ωστόσο επισηµαίνεται ότι το Γ.Σ.Π. αναπτύχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή η επέκτασή του όσον αφορά τις εφαρµογές, τα δεδοµένα που µπορούν να 

προστεθούν αλλά και την άµεση ενηµέρωση των δεδοµένων καθώς η πλειοψηφία 

αυτών είναι δυναµικά και µεταβάλλονται χρονικά.  

Πιο αναλυτικά, οι προτεινόµενες εφαρµογές του Γ.Σ.Π. και τα αντίστοιχα 

επιµέρους προτεινόµενα πληροφοριακά προϊόντα (Information Products) που θα 

παράγουν αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 
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Πίνακας 3.1 Εφαρµογές 
  

  
Εφαρµογή Περιγραφή 

Πληροφοριακά Προϊόντα 
(που θα παράγουν οι 

εφαρµογές) 

1) Υποστήριξη Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού 

Υποστήριξη µε πληροφορίες όρων δόµησης 
και χρήσεων γης. Υποβοήθηση της 
διαδικασίας έκδοσης νέων αδειών. 
Αξιοποίηση των παραπάνω για οριοθέτηση, 
"ζωνοποίηση" περιοχών, διάγνωση 
προβληµάτων σε οικιστικές ενότητες κ.ά.  

Χάρτες / Πίνακες: Όρων 
δόµησης, ΦΕΚ και σχεδίου 
πόλεως. Ανάλυσης χρήσεων 
γης. Ανάλυσης 
πολεοδοµικών ενοτήτων και 
δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών. 

2) ∆ιαχείριση ∆ικτύων και 
Υποδοµών 

Παρακολούθηση - χαρτογράφηση του οδικού 
δικτύου, δικτύου ύδρευσης, λυµάτων και 
οµβρίων και δικτύου καθαριότητας.Βελτίωση 
της λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ, παρακολούθηση 
κατάστασης και ποιότητας δικτύου. 
Καταγραφή, πρόγνωση και αντιµετώπιση 
βλαβών. Επέκταση δικτύου 

Παρακολούθηση εργασιών 
συντήρησης δικτύου αγωγών 
ΕΥ∆ΑΠ. Θέσεις κάδων 
απορριµµάτων. ∆ιαδροµές 
αποκοµιδής απορριµµάτων. 

3) 
Υποστήριξη 
Κοινωνικοοικονοµικών 
Αναλύσεων 

Υποστήριξη κοινωνικοοικονοµικών 
αναλύσεων µε έµφαση στη γεωγραφία της 
εργασίας και της απασχόλησης καθώς και στις 
νέες οµάδες ηλικιών και την εκπαίδευση. 

Χάρτες καθορισµού ζωνών 
στον αστικό χώρο µε βάση 
κρίσιµους κοινωνικούς 
δείκτες (ανεργία, εκπαίδευση 
κ.ά.) 

4) Χαρτογραφική Υποστήριξη 

Χαρτογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών 
της Κοινότητας και άλλων φορέων µε 
ελάχιστη µονάδα γεωγραφικής αναφοράς το 
οικοδοµικό τετράγωνο (ΟΤ). Αντίστοιχη 
απόδοση κωδικών (αριθµός ΟΤ) και 
τροφοδότηση µε βασικές πληροφορίες. 

Χάρτες / Πίνακες µε διάφορα 
πληροφοριακά στοιχεία της 
Κοινότητας 



 52

3.4.1 Υποστήριξη Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

Η υποστήριξη πολεοδοµικού σχεδιασµού αποτελεί ίσως τη βασικότερη εφαρµογή 

σε Γ.Σ.Π. της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κι αυτό γιατί η Α’ βαθµίδα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης βάσει του Ν.2508/971 αποκτά στη δικαιοδοσία της, εκτός από τις 

αρµοδιότητές της για το β’ επίπεδο, και την εκπόνηση µελετών του α’ επιπέδου 

σχεδιασµού. Το πρόβληµα εδώ, ανάγεται στο κατά πόσο βρίσκεται σε ετοιµότητα να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο σχεδιασµό ολόκληρου του χώρου µέσα στα 

γεωγραφικά όρια που της ανήκουν και αυτό διότι την ενίσχυση του ρόλου της δεν 

ακολούθησαν η κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών µε εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό και η αντίστοιχη ενίσχυση µε κατάλληλα εργαλεία και 

λογισµικό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 2 του Συντάγµατος, η ανάπτυξη και διαµόρφωση 

των οικιστικών περιοχών υπάγεται στον έλεγχο του κράτους, ώστε να υπάρχει 

καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Στον άµεσα περιαστικό, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό 

χώρο, έχει παρατηρηθεί ότι µεγάλες εκτάσεις έχουν δοµηθεί αυθαίρετα χωρίς 

πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

Στην κοινότητα Πικερµίου το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης είναι ιδιαίτερα 

έντονο αλλά δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό µόνο του συγκεκριµένου 

ΟΤΑ. Η αυθαίρετη δόµηση παρατηρείται και σε γειτονικούς ΟΤΑ της κοινότητας 

καθώς η ευρύτερη αυτή περιοχή εµφανίζεται ως πολύ συχνός προορισµός µετοίκησης 

των κατοίκων του αστικού κέντρου της Αθήνας. Συγκεκριµένα τα Μεσόγεια, 

αποτελούσαν έναν από τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου της Αττικής και από 

αγροτική περιοχή που ήταν µέχρι πρότινος µετατρέπονται σε άναρχη µεγαλούπολη. Η 
                                                 

1 Ο Νόµος 2508/97 προσπαθεί να πετύχει την κατοχύρωση του πολεοδοµικού – χωροταξικού 

σχεδιασµού στο σύνολο του περιαστικού – αγροτικού χώρου και να εναρµονίσει τον πολεοδοµικό 

σχεδιασµό µε τις επιλογές του υπερκείµενου χωροταξικού σχεδιασµού και µε τους όρους προστασίας 

ου περιβάλλοντος. 

Τα πρώτα συµπεράσµατα από την εφαρµογή του Ν. 2508/97 είναι ότι οι δήµοι που 

ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την χρηµατοδότηση και την εκπόνηση των µελετών ήταν αυτοί που 

έχουν έντονη ανάπτυξη, συγκρούσεις για τις χρήσεις γης και οικιστικές πιέσεις για α’ και β’ κατοικία. 

Επίσης οι δήµοι αυτοί κινήθηκαν µε σκοπό την κατοχύρωση επεκτάσεων για α’ και β’ κατοικία. Τέλος 

και οι παραθεριστικές περιοχές προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν τις µελέτες Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

ως µέσο για την έγκριση τεράστιων επεκτάσεων. 
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περιοχή των Μεσογείων χτίζεται συστηµατικά, αυθαιρεσίες, παρεκκλίσεις και 

επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως αποτελούν πρακτική των τελευταίων ετών που 

εφαρµόζεται εν όψει της λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδροµίου «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» στα Σπάτα καθώς οι οικιστικές πιέσεις εµφανίζονται εκρηκτικές 

(Χαραλαµπίδου, 2001) 

Στη δηµιουργία αυθαίρετων συµβάλλει η καταστροφή γεωργικών, δασικών και 

παράκτιων εκτάσεων για οικοπεδοποίηση, µε αποτέλεσµα την πλαστή αύξηση της 

αξίας γης. Αυτά οδηγούν σε υπέρµετρη πληθυσµιακή αύξηση, καταστροφή του 

περιβάλλοντος, ζηµίωση των συνθηκών διαβίωσης και ελάττωσης της 

λειτουργικότητας των οικισµών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σήµερα τα «σχέδια 

πόλεως» ακολουθούν την αυθαίρετη δόµηση και σπάνια ακολουθείται ή εφαρµόζεται 

πολεοδοµικό σχέδιο σε µη δοµηµένες περιοχές. 

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη εφαρµογής 

υποστήριξης πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς αποτελεί µία από τις βασικότερες 

δικαιοδοσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Συνεπώς δηµιουργούνται αρκετά προβλήµατα όπως η ανυπαρξία σαφών στόχων 

για την εκπόνηση των συγκεκριµένων µελετών, η έλλειψη χρηµάτων σε αρκετούς 

δήµους, όπου πρόκειται να δοθούν οι χρηµατοδοτήσεις, η µη πλήρωση των µικρών 

δήµων της περιφέρειας µε το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό και τέλος η 

ασάφεια στον τρόπο επίβλεψης των µελετών. Άρα κρίνεται αναγκαία η γρήγορη 

παροχή των κατευθυντήριων γραµµών ώστε οι εκπονηµένες µελέτες να είναι άρτιες 

και σαφείς. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της ανάπτυξη της συγκεκριµένης εφαρµογής, 

των δεδοµένων που περιλαµβάνει και των προϊόντων που µπορούν να παραχθούν 

µέσα από την επεξεργασία των δεδοµένων και την χαρτογραφική τους απεικόνιση. 

  

Επίπεδα πληροφορίας 

Το πρώτο επίπεδο πληροφορίας είναι τα όρια της κοινότητας Πικερµίου µε 

βασικά δεδοµένα την περίµετρο και το συνολικό εµβαδόν αυτής σε µέτρα και 

τετραγωνικά µέτρα αντίστοιχα (Shape_Length, Shape_Area) (βλ. σχήµα 3.1). 
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Σχήµα 3.1 Πίνακας δεδοµένων κοινότητας Πικερµίου. 

 

Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 
 

Το δεύτερο επίπεδο πληροφορίας είναι τα όρια των οικισµών που ανήκουν 

διοικητικά στην κοινότητα Πικερµίου.  

 

Σχήµα 3.2 Πίνακας δεδοµένων οικισµών της κοινότητας Πικερµίου. 

 

Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 
 

Όπως παρατηρείται και στο σχήµα 3.1 οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για 

τους οικισµούς της κοινότητας Πικερµίου είναι η ονοµασία τους (Oikismoi), η 

περίµετρος των οικισµών σε µέτρα (Shape_Length), το εµβαδόν του κάθε οικισµού 

σε τετραγωνικά µέτρα (Shape_Area) και τέλος ο συντελεστής δόµησης και κάλυψης 

που ισχύει για κάθε οικισµό (S_Domisis, S_Kalipsis αντίστοιχα) 
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Ένα άλλο βασικό επίπεδο πληροφορίας είναι τα όρια των οικοδοµικών 

τετραγώνων (ΟΤ). Στο αναπτυγµένο σύστηµα τα τετράγωνα αναπαρίστανται σαν 

πολύγωνα των οποίων οι πλευρές είναι οι όψεις των τετραγώνων. Σε κάθε πολύγωνο 

υπάρχει ο αριθµός του πολυγώνου όπως αυτός ορίζεται από την ΕΣΥΕ.  

 

Σχήµα 3.3 Πίνακας δεδοµένων οικοδοµικών τετραγώνων ανά οικισµό. 

 

Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 
 

Στο σχήµα 3.3 φαίνονται οι πληροφορίες που καταχωρήθηκαν για κάθε 

οικοδοµικό τετράγωνο και αφορούν τον κωδικό – αριθµό των οικοδοµικών 

τετραγώνων (OT_Number), τον οικισµό στον οποίο υπάγεται το κάθε οικοδοµικό 

τετράγωνο (Oikismos), η περίµετρος και το εµβαδόν αυτών σε µέτρα και 

τετραγωνικά µέτρα αντίστοιχα (Shape_Length, Shape_Area) και τέλος οι χρήσεις γης 

που εµφανίζει το κάθε οικοδοµικό τετράγωνο (Xrisis_Gis) όπως αυτές προέκυψαν 

από την επιτόπια έρευνα στην περιοχή. 

Οι χρήσεις γης αποτελεί χρήσιµη πληροφορία στην ανάπτυξη ενός τέτοιου 

συστήµατος καθώς µέσα από των έλεγχο των χρήσεων γης ανά οικοδοµικό 

τετράγωνο µπορούν να εντοπισθούν παραβάσεις, επεκτάσεις κατοικιών χωρίς την 

αντίστοιχη άδεια κ.λπ. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες που θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στην βάση 

είναι οι ζώνες αντικειµενικής αξίας που ορίζονται από την εφορία. Η συγκεκριµένη 

πληροφορία προς το παρόν δεν µπορούσε να συµπεριληφθεί στην βάση καθώς η 
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ελάχιστη µονάδα αναφοράς είναι το οικοδοµικό τετράγωνο και όχι το οικόπεδο ανά 

κατοικία όπως απαιτείται σε τέτοιου είδους εφαρµογές. Ωστόσο, Οι ζώνες 

αντικειµενικής αξίας σαν επίπεδο πληροφορίας σε Γ.Σ.Π. παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς δεν αναπαριστούνται πάντα σαν κλειστά πολύγωνα. Υπάρχουν οι 

κυκλικές ζώνες αλλά και οι γραµµικές. Επί πλέον η τιµή για κάποια κατοικία που 

είναι στα όρια δύο ζωνών (ακόµα και εάν είναι δεξιά ή αριστερά του δρόµου και 

συνεπώς γεωγραφικά εντός της ζώνης) µπορεί να ορίζεται µέσω αλγορίθµου που να 

λαµβάνει υπόψη του τις τιµές και των δύο (ή τριών ζωνών εάν υπάρχει και 

γραµµική). Σε ένα τέτοιο σύστηµα οι ζώνες αντικειµενικής αξίας θα µπορούσαν να 

είναι σε ξεχωριστό επίπεδο το οποίο θα περιέχει και κλειστά πολύγωνα (κυκλικές) 

αλλά και γραµµές (γραµµικές). Για κάθε ζώνη θα πρέπει να υπάρχει η τιµή της ζώνης 

και ο συντελεστής εµπορικότητας. Η τιµή σε κάθε σηµείο θα πρέπει να ορίζεται βάσει 

των τιµών της ζώνης και του αλγορίθµου. 

Επιπλέον πληροφορίες θα µπορούσαν να αποτελούν οι θέσεις των καταστηµάτων 

και των δηµόσιων κτιρίων καθώς, µε την πληροφορία αυτή το σύστηµα θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί για θέµατα σχετικά µε αναλύσεις χωροθετήσεων. Επίσης, σε 

συνδυασµό µε το οδικό δίκτυο θα µπορούσε να προκύψει σύστηµα παρακολούθησης 

της κυκλοφορίας και πληροφοριών για ταξιδιώτες – συστήµατα που απαντούν σε 

ερωτήσεις του τύπου «είµαι εδώ πως πάω εκεί» (Κοτζίνος, Πραστάκος, 

Παπαγεωργίου, 1999). Με έρευνα µπορούν να καταγραφούν όλα τα καταστήµατα, 

γραφεία και δηµόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκοµεία, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ) της 

κοινότητας Πικερµίου. Κατά την καταγραφή πρέπει να εντοπίζεται η διεύθυνση, το 

είδος του καταστήµατος και η επωνυµία του και να δηµιουργούνται οι βάσεις 

δεδοµένων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βάση των δεδοµένων θα µπορεί να περιέχει 

στοιχεία σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το µέγεθος των καταστηµάτων κι 

επιπλέον τα διάφορα είδη καταστηµάτων µπορεί να οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες. 

Στη συνέχεια ακολουθούν θεµατικοί χάρτες όπου αποδίδονται όλα τα παραπάνω 

δεδοµένα. Ο χάρτης 3.1 απεικονίζει τους οικισµούς της κοινότητας Πικερµίου µε 

τους συντελεστές δόµησης και κάλυψης του κάθε οικισµού όπως αυτοί ορίζονται από 

το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της κοινότητας. Παρατηρείται ότι δύο περιοχές, 

νοτιοανατολικά των οικισµών Ντράφι και ∆ιώνη, χαρακτηρίζονται από το ΓΠΣ του 

Οργανισµού Αθήνας (χάρτης 3.7) ως περιοχές κατοικίας και ως ξεχωριστοί οικισµοί 

χωρίς όµως να αποδίδονται σε αυτούς ονοµασία οικισµών. Σύµφωνα µε την έρευνα 
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πεδίου στην περιοχή παρατηρήθηκε ότι στις περιοχές αυτές δεν εντοπίζονται χρήσεις 

κατοικίας αλλά κενά οικόπεδα όπως φαίνεται και στον χάρτη 3.5.  

Στον χάρτη 3.2 παρουσιάζονται τα οικοδοµικά τετράγωνα των οικισµών και ο 

αριθµός του κάθε οικοδοµικού τετραγώνου αναγράφεται εντός αυτού. Στο Πικέρµι, 

όπως και στις δύο προαναφερθέντες περιοχές, δεν υπήρχαν διαθέσιµοι οι αριθµοί των 

οικοδοµικών τετραγώνων.  

Στον επόµενη χάρτη (χάρτης 3.3) παρουσιάζονται οι χρήσεις γης ανά οικοδοµικό 

τετράγωνο όπως αυτές προέκυψαν από δεδοµένα του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού 

‘Άγιος Σπυρίδωνας’ και από την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην 

περιοχή. Επιπλέον για τον εντοπισµό των χρήσεων γης ανά οικοδοµικό τετράγωνο 

πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των τετραγώνων µε δορυφορικές εικόνες από το 

GoogleEarth. Συγκεκριµένα, αφού ελήφθησαν δορυφορικές εικόνες που κάλυπταν 

όλη την περιοχή µελέτης και είχαν ικανοποιητική ανάλυση ώστε να είναι ευκρινείς οι 

χρήσεις γης, πραγµατοποιήθηκε επίθεση του επιπέδου των οικοδοµικών τετραγώνων 

πάνω σε αυτές (σχήµα 3.4). Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ταυτοποίηση των 

οικοδοµικών τετραγώνων µε την περιοχή και καταγράφηκαν οι χρήσεις γης οι οποίες 

µετά εξακριβώθηκαν ή ενηµερώθηκαν από την έρευνα πεδίου.      

 

Σχήµα 3.4 Επίθεση οικοδοµικών τετραγώνων σε δορυφορική εικόνα και 

ταυτοποίηση χρήσεων γης.  

 

Πηγή: GoogleEarth, προσωπική επεξεργασία. 
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Στους χάρτες 3.4, 3.5 και 3.6 που ακολουθούν παρουσιάζονται αντίστοιχα τα 

οικοδοµικά τετράγωνα που εµφανίζουν χρήση κατοικίας, τα κενά οικοδοµικά 

τετράγωνα και τα οικοδοµικά τετράγωνα µε χρήση άλσους. Οι τρεις αυτές χρήσεις 

είναι οι βασικότερες που εντοπίζονται στην περιοχή και στην πλειοψηφία των 

οικοδοµικών τετραγώνων. 

Επιπλέον το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να θέτει ερωτήµατα 

σχετικά µε ποια οικοδοµικά τετράγωνα εµφανίζουν συγκεκριµένες χρήσεις, ποιες 

χρήσεις εµφανίζονται περισσότερο σε κάποιον οικισµό κ.λπ. Στο σχήµα 3.5 δίνεται 

ένα παράδειγµα ερωτήµατος σχετικά µε το ποια οικοδοµικά τετράγωνα εµφανίζουν 

χρήση άλσους ή πλατείας. Το σύστηµα επεξεργάζεται τα δεδοµένα και δίνει ως 

αποτέλεσµα το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων µε επιλεγµένα αυτά που 

εµφανίζουν τα κριτήρια που έθεσε ο χρήστης. 

 

Σχήµα 3.5 Απόδοση ερωτήµατος στο σύστηµα σχετικά µε το ποια οικοδοµικά 

τετράγωνα εµφανίζουν χρήση άλσους ή πλατείας. 

 

Πηγή: GoogleEarth, προσωπική επεξεργασία
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3.4.2 ∆ιαχείριση ∆ικτύων και Υποδοµών 

Η διαχείριση δικτύων και υποδοµών αποτελεί µια εφαρµογή ιδιαίτερα χρήσιµη 

στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς µέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα ελέγχου όλων 

των δικτύων ενός ΟΤΑ. 

Αφορά την παρακολούθηση του οδικού δικτύου – των δρόµων υπό κατασκευή – 

του δικτύου ύδρευσης, λυµάτων και οµβρίων καθώς και την υποστήριξη 

παρακολούθησης του δικτύου καθαρισµού. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί χρήσιµο 

εργαλείο για την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των αγωγών της 

ΕΥ∆ΑΠ και άλλων οργανισµών. Συγκεκριµένα, επιτρέπει την βελτίωση της 

λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ, την παρακολούθηση της κατάστασης και ποιότητας όλων 

των προαναφερθέντων δικτύων καθώς και την καταγραφή, πρόγνωση και 

αντιµετώπιση οποιονδήποτε βλαβών παρουσιάζουν. Επίσης δίνει τη δυνατότητα 

καταγραφής κι εντοπισµού των θέσεων κάδων απορριµµάτων όπου σε συνδυασµό µε 

το οδικό δίκτυο µπορούν να παραχθούν οι βέλτιστες διαδροµές αποκοµιδής των 

απορριµµάτων.  

Επιπλέον, σηµαντική είναι η εισφορά της εφαρµογής στην επέκταση των δικτύων 

αυτών καθώς στην κοινότητα Πικερµίου όλα τα δίκτυα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ή 

ακόµη και σε κάποιες περιπτώσεις δεν υφίστανται όπως για παράδειγµα το 

αποχετευτικό δίκτυο. 

Παρακάτω πραγµατοποιείται λεπτοµερής ανάλυση της καταγραφής των δικτύων 

της κοινότητας Πικερµίου, της εισαγωγής των δεδοµένων και των πληροφοριών και 

τέλος των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της διαχείρισης δικτύων και υποδοµών. 

 

Οδικό δίκτυο 

Από τα βασικότερα δίκτυα προς διαχείριση σε έναν ΟΤΑ είναι το οδικό δίκτυο. Η 

διαχείριση του οδικού δικτύου είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς χρειάζεται συνεχή 

παρακολούθηση για τον εντοπισµό πιθανόν προβληµάτων όπως λακκούβες, κάλυψη 

του οδοστρώµατος από κατολισθήσεις, έλεγχος της ποιότητας του οδοστρώµατος 

κ.λπ.    
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Η µέθοδος που επιλέχθηκε για την καταγραφή του οδικού δικτύου της 

κοινότητας, ήταν να ψηφιοποιηθούν τα όρια των οικοδοµικών τετραγώνων από τους 

διαθέσιµους χάρτες και να χαραχθούν στη συνέχεια οι άξονες του οδικού δικτύου.  

Βασική πληροφορία στον ψηφιακό χάρτη είναι τα ονόµατα των οδών. Η 

ονοµατολογία των οδών έγινε µε πρότυπα (standards) ώστε η ονοµασία να είναι κοινή 

για όλες τις οδούς µε το ίδιο όνοµα (π.χ. η οδός Εµµανουήλ Μπενάκη, Μπενάκη και 

Μπενάκη Εµµανουήλ έχουν καταχωρηθεί µε το ίδιο όνοµα Εµµανουήλ Μπενάκη) 

ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση της οδού από προγράµµατα γεωκωδικοποίησης. Το 

αρχείο της ονοµασίας των δρόµων έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί 

να γίνει εύκολα η αλλαγή των προτύπων. Επιπλέον αναπτύχθηκε το πρότυπο 

αγγλικής ονοµασίας κατά το οποίο το αγγλικό όνοµα είναι φωνητικά σωστό 

(Μπενάκη – Mpenaki). 

Κατά την ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου και την εισαγωγή των ονοµάτων των 

οδών προέκυψε έλλειψη ονοµατολογίας σε µεγάλο αριθµό οδικών αξόνων. Κατά την 

εκπόνηση της έρευνας πεδίου οι δρόµοι αυτοί εντοπίσθηκαν και προέκυψε ότι στο 

σύνολο τους είναι δρόµοι υπό κατασκευή στους οποίους δεν έχει ακόµη αποδοθεί 

όνοµα οδού. Η πληροφορία αυτή κρίθηκε αναγκαία να εισαχθεί στη βάση έτσι ώστε 

οι δρόµοι υπό κατασκευή να είναι εύκολα εντοπίσηµοι και να είναι άµεση η 

διαχείρισή τους και ο έλεγχος των διαδικασιών προόδου.  

Βασική πληροφορία αποτελεί επίσης και τόσο το συνολικό µήκος του οδικού 

δικτύου όσο και το µήκος των επιµέρους αξόνων. Η πληροφορία αυτή καταχωρήθηκε 

στη βάση µετά την ψηφιοποίηση όλων των δρόµων της κοινότητας µέσα από 

εργαλεία που είναι διαθέσιµα στο πρόγραµµα ανάπτυξης Γ.Σ.Π. 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες περιέχονται στον πίνακα δεδοµένων του οδικού 

δικτύου όπως τµήµα αυτού παρουσιάζεται στο σχήµα 3.6. 
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Σχήµα 3.6 Πίνακας δεδοµένων οδικού δικτύου. 

  Πηγή: Προσωπική επεξεργασία. 

 

Στο πεδίο Name αναγράφεται το όνοµα της οδού, στο Shape_Length το µήκος 

του κάθε άξονα σε µέτρα και στο πεδίο ypo_kataskeui αναγράφονται µε κωδικό 1 οι 

δρόµοι υπό κατασκευή και οι χωµατόδροµοι και µε κωδικό 0 οι ολοκληρωµένοι 

ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι. Επίσης στον πίνακα δεδοµένων προστέθηκε το πεδίο 

oikismos όπου αναγράφεται ο οικισµός εντός του οποίου βρίσκεται ο κάθε άξονας µε 

σκοπό να είναι εύκολος ο εντοπισµός και ο έλεγχός του. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η ανάπτυξη της εφαρµογή έγινε µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη και άµεση ενηµέρωση των δεδοµένων καθώς επίσης 

να µπορεί να πραγµατοποιηθεί επέκταση της συγκεκριµένης εφαρµογής που να 

αφορά αριθµήσεις οδών, φορά δρόµων, µονοδροµήσεις κ.λπ. Οι επιπρόσθετες αυτές 

πληροφορίες δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας πληθώρας εφαρµογών που να 

βασίζεται στην διαχείριση του οδικού δικτύου. 

Τα δεδοµένα αυτά δεν ήταν διαθέσιµα και ο περιορισµένος χρόνος αλλά και ο 

µεγάλος όγκος των δεδοµένων αυτών δεν επέτρεπε την συλλογή τους µέσω της 

εκπόνησης έρευνας πεδίου. Ωστόσο, παρακάτω αναφέρονται τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για τέτοιου είδους εφαρµογές και ακολουθεί µια θεωρητική προσέγγιση 

της ανάπτυξης των εφαρµογών αυτών. 
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Αριθµήσεις των οδών 

Οι αριθµήσεις κατά µήκος κάθε τµήµατος αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο 

πληροφορίας και είναι από τις πλέον βασικές πληροφορίες µιας και επιτρέπουν 

αυτόµατη γεωκωδικοποίηση. Οι αριθµήσεις πρέπει να είναι διαθέσιµες σαν στοιχεία 

από - έως, αριστερά και δεξιά. 

 

Φορά - Μονοδρόµηση – Πεζόδροµοι 

Ένα επιπλέον επίπεδο πληροφορίας είναι η φορά των δρόµων. Οι πληροφορίες 

αυτές χρειάζονται για εφαρµογές ‘καθορισµού διαδροµής και δροµολόγησης‘ (routing 

and scheduling). 

Οι πληροφορίες για την επιτρεποµένη φορά σε κάθε τµήµα του δρόµου πρέπει να 

είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Έτσι σε 

για κάθε τµήµα του δρόµου πρέπει να υπάρχει η τιµή: 

-   0 Εάν το τµήµα είναι διπλής κατευθύνσεως, 

-   1 Εάν υπάρχει µονοδρόµηση και η επιτρεποµένη φορά είναι η 

ίδια µε αυτή της τοπολογίας του διανύσµατος (επιτρεποµένη φορά: από αρχικό κόµβο 

προς τελικό κόµβο) 

-   -1 Eάν υπάρχει µονοδρόµηση και η επιτρεποµένη φορά είναι 

αντίθετη µε αυτή της τοπολογίας του διανύσµατος (επιτρεποµένη φορά από τελικό 

κόµβο προς αρχικό κόµβο) 

-   5 Εάν ο δρόµος είναι πεζόδροµος και συνεπώς δεν επιτρέπεται η 

διέλευση οχηµάτων. 

Η µέθοδος αυτή αναπαράστασης της φοράς σε γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων 

είναι η διεθνώς αποδεκτή και χρησιµοποιείται από τα περισσότερα Γ.Σ.Π. 

 

Όρια Ταχυδροµικών Κωδικών 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο απαραίτητο για οποιοδήποτε γεωκωδικοποίηση είναι 

τα όρια των ταχυδροµικών κωδικών (Τ.Κ.). Οι ταχυδροµικοί κωδικοί σε µία 

γεωγραφική βάση δεδοµένων αντιστοιχούν σε κλειστά πολύγωνα. Οι πλευρές των 
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πολυγώνων είναι τα διανύσµατα των τµηµάτων των δρόµων. Η βάση δεδοµένων στην 

οποία πρέπει να είναι αποθηκευµένα τα στοιχεία για τους Τ.Κ. πρέπει να διατηρεί 

πλήρη τοπολογία, δηλαδή να υπάρχει πληροφορία για τον Τ.Κ. στην δεξιά πλευρά 

του δρόµου αλλά και για τον Τ.Κ. στην αριστερά. Σε περίπτωση που ο δρόµος δεν 

είναι στα σύνορα Τ.Κ., ο Τ.Κ. δεξιά είναι ο ίδιος µε τον Τ.Κ. δεξιά (∆ιαµαντάκης και 

Πραστάκος, 1999:7-9). 

Παρακάτω ακολουθούν θεµατικοί χάρτες όπου αποδίδονται όλα τα παραπάνω 

δεδοµένα καθώς και κάποιες εφαρµογές που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο οδικό 

δίκτυο. 

Στον χάρτη 3.8 παρουσιάζεται το οδικό δίκτυο της κοινότητας Πικερµίου όπως 

αυτό ορίζεται από τις πλευρές των οικοδοµικών τετραγώνων. Επίσης αναγράφονται 

και τα ονόµατα των οδών στο σύνολο των αξόνων του οδικού δικτύου,  µε εξαίρεση 

τους δρόµους υπό κατασκευή στους οποίους δεν έχει αποδοθεί επίσηµη 

ονοµατολογία. Στον οικισµό του Πικερµίου τα ονόµατα των οδών δεν ήταν διαθέσιµα 

από κανέναν επίσηµο φορέα. Για το λόγο αυτό η ονοµασία των οδικών αξόνων του 

οικισµού του Πικερµίου καταγράφηκε κατά την έρευνα πεδίου όπου και ελέγχθηκε η 

ταύτιση του οδικό δικτύου µε το διαθέσιµα στοιχεία των χαρτών που συλλέχθηκαν 

κατά την πρώτη φάση της παρούσας µελέτης. 

Ο επόµενος χάρτης (χάρτης 3.9) δείχνει τους οδικούς άξονες ως γραµµικές 

οντότητες όπως αυτοί ψηφιοποιήθηκαν βάσει των οικοδοµικών τετραγώνων. 

Ακολουθεί ο χάρτης 3.10 στον οποίο επισηµαίνονται οι υπό κατασκευή οδικοί άξονες 

οι οποίοι εντοπίσθηκαν και καταγράφηκαν κατά την έρευνα πεδίου. Η πληροφορία 

αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς σε συνδυασµό µε το µήκος των αξόνων που 

έχει καταχωρηθεί για κάθε οντότητα, δίνει τη δυνατότητα στην αρµόδια υπηρεσία του 

ΟΤΑ για την εύκολη και άµεση διαχείριση και έλεγχο του υπό κατασκευή δικτύου. 

Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί αναγράφονται όλα τα τµήµατα των οδικών αξόνων 

που βρίσκονται υπό κατασκευή, στον οικισµό στον οποίο υπάγονται καθώς και το 

συνολικό µήκος αυτών. Στον πίνακα δεδοµένων του οδικού δικτύου θα µπορούσε να 

περιλαµβάνεται πληροφορία σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών των δρόµων και να 

ενηµερώνεται µε την εξέλιξη αυτής.  
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Πίνακας 3.2 Τµήµατα οδικού δικτύου που βρίσκονται υπό κατασκευή. 

Κωδικός 
τµήµατος 
δρόµου 

Οικισµός Μήκος 
(µέτρα) 

Κωδικός 
τµήµατος 
δρόµου 

Οικισµός Μήκος 
(µέτρα) 

306 Άγιος Σπυρίδωνας 66,427 372 Άγιος Σπυρίδωνας 583,426 
308 Άγιος Σπυρίδωνας 226,574 373 Άγιος Σπυρίδωνας 243,065 
309 Άγιος Σπυρίδωνας 310,798 374 Άγιος Σπυρίδωνας 253,096 
310 Άγιος Σπυρίδωνας 303,943 375 Άγιος Σπυρίδωνας 787,433 
311 Άγιος Σπυρίδωνας 226,098 376 Άγιος Σπυρίδωνας 117,709 
312 Άγιος Σπυρίδωνας 291,661 377 Άγιος Σπυρίδωνας 159,181 
313 Άγιος Σπυρίδωνας 178,134 378 Άγιος Σπυρίδωνας 166,121 
314 Άγιος Σπυρίδωνας 371,778 379 Άγιος Σπυρίδωνας 275,377 
320 Άγιος Σπυρίδωνας 428,222 380 Άγιος Σπυρίδωνας 353,688 
327 Άγιος Σπυρίδωνας 85,075 381 Άγιος Σπυρίδωνας 333,165 
328 Άγιος Σπυρίδωνας 158,821 382 Άγιος Σπυρίδωνας 63,487 
329 Άγιος Σπυρίδωνας 155,725 383 Άγιος Σπυρίδωνας 536,037 
330 Άγιος Σπυρίδωνας 858,664 384 Άγιος Σπυρίδωνας 75,738 
331 Άγιος Σπυρίδωνας 52,474 385 Άγιος Σπυρίδωνας 614,638 
332 Άγιος Σπυρίδωνας 324,312 386 Άγιος Σπυρίδωνας 638,992 
333 Άγιος Σπυρίδωνας 503,467 387 Άγιος Σπυρίδωνας 101,214 
334 Άγιος Σπυρίδωνας 323,251 388 Άγιος Σπυρίδωνας 239,381 
335 Άγιος Σπυρίδωνας 115,352 389 Άγιος Σπυρίδωνας 257,334 
336 Άγιος Σπυρίδωνας 640,284 390 Άγιος Σπυρίδωνας 219,589 
337 Άγιος Σπυρίδωνας 363,273 391 Άγιος Σπυρίδωνας 195,581 
338 Άγιος Σπυρίδωνας 119,479 392 Άγιος Σπυρίδωνας 224,868 
339 Άγιος Σπυρίδωνας 172,550 393 Άγιος Σπυρίδωνας 49,578 
340 Άγιος Σπυρίδωνας 411,054 394 Άγιος Σπυρίδωνας 690,138 
341 Άγιος Σπυρίδωνας 171,394 395 Άγιος Σπυρίδωνας 74,523 
342 Άγιος Σπυρίδωνας 65,520 396 Άγιος Σπυρίδωνας 384,616 
343 Άγιος Σπυρίδωνας 220,929 397 Άγιος Σπυρίδωνας 155,244 
344 Άγιος Σπυρίδωνας 102,561 398 Άγιος Σπυρίδωνας 408,400 
345 Άγιος Σπυρίδωνας 89,812 399 1 392,434 
346 Άγιος Σπυρίδωνας 143,449 400 1 147,642 
347 Άγιος Σπυρίδωνας 213,543 401 1 210,746 
348 Άγιος Σπυρίδωνας 152,040 402 1 189,222 
349 Άγιος Σπυρίδωνας 498,077 403 1 63,412 
350 Άγιος Σπυρίδωνας 513,828 404 1 56,076 
351 Άγιος Σπυρίδωνας 45,343 405 1 661,838 
352 Άγιος Σπυρίδωνας 111,751 406 1 678,729 
353 Άγιος Σπυρίδωνας 80,986 407 1 470,324 
354 Άγιος Σπυρίδωνας 735,774 464 2 258,984 
355 Άγιος Σπυρίδωνας 166,458 465 2 53,958 
356 Άγιος Σπυρίδωνας 727,170 466 2 123,474 
357 Άγιος Σπυρίδωνας 628,594 467 2 471,990 
358 Άγιος Σπυρίδωνας 72,229 468 2 274,882 
359 Άγιος Σπυρίδωνας 172,394 469 2 668,185 
360 Άγιος Σπυρίδωνας 1267,844 470 2 123,817 
361 Άγιος Σπυρίδωνας 32,368 471 2 445,308 
362 Άγιος Σπυρίδωνας 529,593 472 2 495,008 
363 Άγιος Σπυρίδωνας 60,623 473 2 208,137 
364 Άγιος Σπυρίδωνας 127,046 474 2 105,851 
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365 Άγιος Σπυρίδωνας 562,146 475 2 728,777 
366 Άγιος Σπυρίδωνας 225,546 476 2 239,803 
367 Άγιος Σπυρίδωνας 1013,351 477 2 1006,273 
368 Άγιος Σπυρίδωνας 56,520 478 2 917,566 
369 Άγιος Σπυρίδωνας 138,550 479 2 408,638 
370 Άγιος Σπυρίδωνας 615,999 480 2 698,331 
371 Άγιος Σπυρίδωνας 176,187 481 2 166,749 
482 2 79,119 506 2 140,387 
483 2 30,478 507 2 206,361 
484 2 718,709 508 2 174,260 
485 2 386,717 509 2 665,602 
486 2 222,728 510 2 967,763 
487 2 1079,196 511 2 372,549 
488 2 939,279 512 2 233,180 
489 2 316,948 513 2 246,131 
490 2 597,047 514 2 123,160 
491 2 790,659 515 2 405,765 
492 2 96,794 516 2 298,057 
493 2 197,443 517 2 951,117 
494 2 66,651 518 2 751,090 
495 2 491,363 519 2 877,966 
496 2 335,805 520 2 168,650 
497 2 472,704 521 2 252,553 
498 2 510,871 522 2 59,723 
499 2 657,350 523 2 230,839 
500 2 879,978 524 2 681,025 
501 2 946,859 525 2 386,799 
502 2 223,167 526 2 700,212 
503 2 155,463 527 2 309,087 
504 2 176,145 528 2 225,877 
505 2 48,497 529 2 681,476 

Συνολικό 
µήκος  55402,413 µέτρα 

Πηγή: Προσωπική επεξεργασία. 
 

Συνδυάζοντας τα θεµατικά επίπεδα του οδικού δικτύου και των οικοδοµικών 

τετραγώνων δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη του συστήµατος να θέσει διάφορα 

ερωτήµατα που απασχολούν την διαχείριση των δικτύων. Ένα χαρακτηριστικό 

ερώτηµα που µπορεί να τεθεί είναι το ποια είναι τα οικοδοµικά τετράγωνα που 

επηρεάζονται άµεσα από την κατασκευή των δρόµων. Το σύστηµα επεξεργάζεται τα 

δεδοµένα που αφορούν την ερώτηση και που εισάγει ο χρήστης και δίνει τη 

δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων του ερωτήµατος εντοπίζοντας 

εύκολα τα εν λόγω οικοδοµικά τετράγωνα (χάρτης 3.11). 

Τα ερωτήµατα µπορεί να είναι ακόµη πιο σύνθετα όπως για παράδειγµα ποια 

είναι τα οικοδοµικά τετράγωνα που επηρεάζονται από τους υπό κατασκευή δρόµους 
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και εµφανίζονται ως κενά ΟΤ (χάρτης 3.12) ή εµφανίζουν χρήση κατοικίας (χάρτης 

3.13). Μια τέτοια πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και αξιοποιήσιµη από την 

αρµόδια υπηρεσία του ΟΤΑ καθώς µπορεί πλέον να γνωρίζει τα τµήµατα των οδικών 

αξόνων που εφάπτονται κατοικιών και που πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες 

κατασκευής αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιµη πληροφορία είναι αυτή που αφορά τα 

οικοδοµικά τετράγωνα που εµφανίζουν χρήση καταστηµάτων και επηρεάζονται 

άµεσα από τους δρόµους υπό κατασκευή καθώς ο χρόνος κατασκευής τέτοιων 

τµηµάτων οφείλει να είναι το δυνατότερο ελάχιστος.       
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∆ίκτυο Ύδρευσης 

Το δίκτυο ύδρευσης αποτελεί άλλο ένα βασικό δίκτυο προς διαχείριση στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Στην κοινότητα Πικερµίου το δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει 

πολλές ιδιαιτερότητες που δηλώνουν ότι υπάρχει άµεση ανάγκη προς µελέτη, 

διαχείριση και επέκταση του δικτύου. 

Συγκεκριµένα, το δίκτυο ύδρευσης δεν καλύπτει όλους τους οικισµούς της 

κοινότητας όπως για παράδειγµα τον Άγιο Σπυρίδωνα που δεν υδροδοτείται ούτε από 

δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, ούτε από γεωτρήσεις ή δεξαµενές. Οι ανάγκες για νερό των 

κατοίκων του Αγίου Σπυρίδωνα καλύπτονται από µπετόνια και βυτιοφόρα που 

κάνουν διανοµή νερού. Το στοιχείο αυτό δηλώνει την άµεση ανάγκη που υπάρχει για 

επέκταση του δικτύου ύδρευσης καθώς στον οικισµό παρατηρείται έντονη 

καθηµερινή οικοδοµική δραστηριότητα που δηλώνει την αύξηση του συνόλου των 

κατοικιών και κατ’ επέκταση την συνεχή αύξηση του κατοίκων του της κοινότητας 

που δεν θα καλύπτονται από το υδρευτικό δίκτυο. 

Στην ∆ιώνη η ολοκλήρωση του δικτύου της ΕΥ∆ΑΠ πραγµατοποιήθηκε τον 

Μάιο του 2007 και µέχρι πριν οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν από γεωτρήσεις 

µέσω αγωγού και κατά µικρό µέρος µε βυτιοφόρα. Η κατανάλωση όµως υπερέβαινε 

της προσφοράς µε αποτέλεσµα πολλές κατοικίες που υψοµετρικά βρισκόντουσαν 

πάνω από την δεξαµενή να παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις νερού. Στους 

υπόλοιπους οικισµούς, στο Πικέρµι και στο Ντράφι, δεν παρατηρούνται ελλείψεις 

του δικτύου ύδρευσης και η υδροδότησή τους από την ΕΥ∆ΑΠ πραγµατοποιείται εδώ 

και αρκετά χρόνια. 

Η καταγραφή του δικτύου ύδρευσης πραγµατοποιήθηκε από χαρτογραφικά 

υπόβαθρα που υπήρχαν διαθέσιµα στην κοινότητα Πικερµίου, για τους οικισµούς 

Ντράφι και ∆ιώνη, ενώ για το Πικέρµι δεν υπήρχε διαθέσιµο υπόβαθρο του δικτύου 

ώστε να ψηφιοποιηθεί και να καταχωρηθεί στη βάση. Η µέθοδος που επιλέχθηκε για 

την καταγραφή του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας, ήταν να ψηφιοποιηθεί το 

δίκτυο ως γραµµικές οντότητες κι επιπλέον να καταγραφεί η πληροφορία που αφορά 

το συνολικό µήκος σε µέτρα (Shape_Length) του κάθε τµήµατος του δικτύου (σχήµα 

3.7). 
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Σχήµα 3.7 Πίνακας δεδοµένων δικτύου ύδρευσης. 

 
Πηγή: Προσωπική επεξεργασία. 

 

Όπως και η διαχείριση του οδικού δικτύου, έτσι και η διαχείριση του δικτύου 

ύδρευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση για 

τον εντοπισµό πιθανόν προβληµάτων όπως διαρροή από τους αγωγούς, παλαίωση 

των σωληνώσεων που χρειάζονται αντικατάσταση, εντοπισµός κόµβων των αγωγών 

που παρουσιάζουν πιθανά προβλήµατα κ.λπ. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πολύ σηµαντικό η βάση να 

ενηµερωθεί µε θεµατική πληροφορία που να αφορά την ποιότητα των αγωγών 

(νεότητα - παλαίωση), το υλικό κατασκευής τους αν αυτό διαφέρει από τµήµα σε 

τµήµα του δικτύου καθώς και τους κόµβους ένωσης των αγωγών. Τα δεδοµένα αυτά 

δεν υπήρχαν διαθέσιµα από την κοινότητα, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η καταχώρηση 

των παραπάνω πληροφοριών για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση του 

δικτύου. Όπως προαναφέρθηκε, η βάση έχει αναπτυχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µπορεί να ενηµερώνεται εύκολα και άµεσα, οπότε η εισαγωγή των επιπλέον αυτών 

πληροφοριών µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς προβλήµατα. 

Μια επιπλέον πληροφορία που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στους ΟΤΑ και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στη βάση, αφορά τον προϋπολογισµό της κατασκευής δικτύων. 
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Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα υπολογισµού του κόστος κατασκευής των 

τµηµάτων του δικτύου υπό επέκταση ανάλογα µε το µήκος αυτών, που 

περιλαµβάνεται στη βάση. Έτσι, ο ΟΤΑ έχει την δυνατότητα ελέγχου της επέκτασης 

του δικτύου ανάλογα µε τα διαθέσιµα υπόλοιπα σε συνδυασµό µε τις περιοχές που 

εµφανίζουν άµεση ανάγκη κάλυψης από το δίκτυο. 

Παρακάτω, στο χάρτη 3.14, παρουσιάζεται το δίκτυο ύδρευσης ανά οικισµό στην 

κοινότητα Πικερµίου. Παρατηρείται ότι στον Αγ. Σπυρίδωνα το δίκτυο ύδρευσης 

είναι ανύπαρκτο, πέρα από περιορισµένα τµήµατα όπου και αυτά ακόµη βρίσκονται 

υπό κατασκευή και δεν είναι συνδεδεµένα µε κεντρική παροχή υδροδότησης. 

Απουσία του δικτύου ύδρευσης παρουσιάζεται και στους δύο οικισµούς βόρεια του 

Πικερµίου στους οποίους όµως δεν χρειάζεται άµεση κινητοποίηση καθώς όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω, οι περιοχές αυτές δεν εµφανίζουν χρήση κατοικίας. Στο 

Πικέρµι το δίκτυο ύδρευσης είναι ολοκληρωµένο, ωστόσο τα δεδοµένα δεν ήταν 

διαθέσιµα, για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται και στον χάρτη. 

Τέλος, στον χάρτη 3.15 παρουσιάζονται τα οικοδοµικά τετράγωνα που δεν 

καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης και χρίζεται άµεση κινητοποίηση της 

κοινότητας για επέκταση των αγωγών και υδροδότηση των συγκεκριµένων 

οικοδοµικών τεραγώνων.    
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∆ίκτυο Λυµάτων 

Όσον αφορά το δίκτυο λυµάτων δεν υφίσταται σε κανέναν οικισµό της 

κοινότητας Πικερµίου. Ωστόσο, ο οικοδοµικός συνεταιρισµός ‘Αγ. Σπυρίδων’ διέθετε 

δεδοµένα για το δίκτυο που αφορούν όµως µελέτη και σχεδιασµό του δικτύου. Στον 

χάρτη 3.16 παρουσιάζεται το σχέδιο του δικτύου λυµάτων για τον οικισµό του Αγίου 

Σπυρίδωνα σύµφωνα µε την µελέτη του συνεταιρισµού. Παρατηρείται ότι ακόµη και 

σε αυτή τη φάση υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και πολλές περιοχές δεν καλύπτονται. 

Παρ’ όλα αυτά αποτελεί έναν ικανοποιητικό σχεδιασµό του δικτύου λυµάτων και µε 

την ολοκλήρωση αυτού η κοινότητα θα είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει άµεσα την 

υλοποίησή του.  

Όπως και στα παραπάνω δίκτυα, στον πίνακα δεδοµένων του δικτύου λυµάτων 

της βάσης, περιλαµβάνεται το µήκος σε µέτρα (Shape_Length) ανά τµήµα του 

δικτύου (σχήµα 3.8).     

 

Σχήµα 3.8 Πίνακας δεδοµένων του δικτύου λυµάτων. 

 
Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 
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∆ίκτυο Οµβρίων 

Όπως και στο δίκτυο λυµάτων, έτσι και για το δίκτυο οµβρίων δεν υπήρχαν 

διαθέσιµα δεδοµένα εκτός από τον οικισµό του Αγ. Σπυρίδωνα. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν το δίκτυο οµβρίων όπως έχει µελετηθεί να αναπτυχθεί στην περιοχή. Όπως 

φαίνεται και στον χάρτη 3.17, ο σχεδιασµός του δικτύου είναι ακόµη αρκετά 

περιορισµένος κι αυτό οφείλεται βασικά στην έλλειψη του οδικού δικτύου στην 

περιοχή και στην πληθώρα των υπό κατασκευή ακόµα δρόµων. 

Ωστόσο, η δηµιουργία του επιπέδου του δικτύου οµβρίων αλλά και του δικτύου 

λυµάτων στην βάση του Γ.Σ.Π., επιτρέπει την εύκολη πρόσθεση των επιπλέον 

δεδοµένων όταν τα δίκτυα αυτά ολοκληρωθούν.  

Όπως και στο δίκτυο λυµάτων, στον πίνακα δεδοµένων του δικτύου οµβρίων της 

βάσης, περιλαµβάνεται το µήκος σε µέτρα (Shape_Length) ανά τµήµα του δικτύου 

(σχήµα 3.9).     

 

Σχήµα 3.9 Πίνακας δεδοµένων του δικτύου οµβρίων. 

 
Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 



 88 



 89 



 90

3.4.3 Χαρτογραφική Υποστήριξη 

Η χαρτογραφική υποστήριξη αποτελεί µια εφαρµογή όλων των χωρικών και 

θεµατικών επιπέδων που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες και 

περιλαµβάνονται στην βάση του Γ.Σ.Π.  

Η εφαρµογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ΟΤΑ να παράγει θεµατικούς χάρτες 

ανάλογα µε την πληροφορία που θέλει να απεικονίσει. Ο συνδυασµός των δεδοµένων 

παράλληλα µε την δυνατότητα του συστήµατος να απεικονίζει τα δεδοµένα µε 

διαφορετικά χρώµατα, διαφορετική απεικόνιση των σηµειακών, γραµµικών και 

πολυγωνικών οντοτήτων κ.λπ. ανάλογα µε την µορφή που επιθυµεί ο χρήστης µπορεί 

να παράγει θεµατικούς χάρτες σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. 

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγµατα τέτοιων θεµατικών χαρτών µε διάφορους 

συνδυασµούς δεδοµένων. Στον χάρτη 3.18 παρουσιάζονται οι οικισµοί της 

κοινότητας Πικερµίου και τα οικοδοµικά τετράγωνα του κάθε οικισµού µε 

διαφορετικούς χρωµατισµούς. Στον αµέσως επόµενο χάρτη (χάρτης 3.19) 

παρουσιάζεται η πληροφορία του χάρτη 3.18 αλλά έχει προστεθεί και το επίπεδο του 

δικτύου ύδρευσης. Αντίστοιχα στον χάρτη 3.19 παρουσιάζονται τα οικοδοµικά 

τετράγωνα ανά οικισµό όπως στον χάρτη 3.18 κι ως επιπλέον πληροφορία 

εµφανίζεται το οδικό δίκτυο της κοινότητας Πικερµίου µε τη µορφή γραµµικών 

οντοτήτων. Τέλος, στον χάρτη 3.20 εµφανίζονται τα οικοδοµικά τετράγωνα των 

οικισµών της κοινότητας συνδυαστικά µε το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο λυµάτων και 

το δίκτυο οµβρίων. 

Συµπερασµατικά, η χρήση της συγκεκριµένης εφαρµογής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 

και αποτελεσµατική κυρίως σε θέµατα που αφορούν την απεικόνιση των δεδοµένων 

και όχι στην διαχείρισή τους. Παρ’ όλα αυτά εµφανίζεται να είναι το ίδιο λειτουργική 

για τους ΟΤΑ καθώς προσφέρει δυνατότητες που µέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα 

χρονοβόρες για τις αρµόδιες υπηρεσίες και εµφάνιζαν µεγάλο βαθµό δυσκολίας.    
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3.4.4 Υποστήριξη Κοινωνικοοικονοµικών Αναλύσεων 

Σε αντίθεση µε τις εφαρµογές που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα, η συγκεκριµένη 

εφαρµογή αφορά περισσότερο θεµατική πληροφορία παρά χωρική. Συγκεκριµένα, 

αφορά την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση της κοινότητας µέσα από στατιστικά 

δεδοµένα που σχετίζονται µε τον πληθυσµό της περιοχής. 

Η εφαρµογή αυτή παρουσιάζεται περισσότερο στο θεωρητικό της πλαίσιο καθώς 

θεωρήθηκε ότι εφόσον η ελάχιστη µονάδα αναφοράς είναι το οικοδοµικό τετράγωνο, 

τα στατιστικά δεδοµένα θα πρέπει να συνδυαστούν µε αυτή τη µονάδα και όχι µε την 

κατά οικισµό διαθεσιµότητα των στοιχείων της ΕΣΥΕ. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη βάση του Γ.Σ.Π. όπου είναι καταχωρηµένα τα 

οικοδοµικά τετράγωνα, έχει προστεθεί ως θεµατική πληροφορία και ο κωδικός – 

αριθµός αυτών. Ο αριθµός των οικοδοµικών τετραγώνων αποτελεί το πεδίο σύνδεσης 

των ΟΤ µε τα στατιστικά δεδοµένα. Με τον τρόπο αυτό τα στατιστικά δεδοµένα µέσα 

από µία απλή µορφή πίνακα, µπορούν εύκολα και άµεσα να καταχωρηθούν στην 

βάση µε την χρήση του εργαλείου σύνδεσης (join). 

Αποτέλεσµα της σύνδεσης των αριθµητικών στατιστικών δεδοµένων µε τα 

οικοδοµικά τετράγωνα, είναι ο προσδιορισµός κρίσιµων δεικτών στων χώρο, όπως ο 

δείκτης γήρανσης και εξάρτησης, ποσοστά ανεργίας, πλήθος µαθητών κ.λπ. Τα 

πληροφοριακά προϊόντα της εφαρµογής αυτής θα είναι είτε θεµατικοί χάρτες όπου θα 

παρουσιάζονται µε διαφορετικές χρωµατικές αποδόσεις τα οικοδοµικά τετράγωνα 

ανάλογα µε την τιµή που εµφανίζουν σε ένα συγκεκριµένο δείκτη, είτε πίνακες που 

θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε το σύνολο των επεξεργασµένων πλέον 

στατιστικών δεδοµένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου θεµατικού χάρτη αποτελεί ο χάρτης 2.1 που 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2 µε τη διαφορά ότι η χωρική µονάδα αναφοράς είναι η 

οικισµοί της κοινότητας Πικερµίου και όχι τα οικοδοµικά τετράγωνα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι χάρτες παραδοσιακά χρησιµοποιήθηκαν στην εξερεύνηση της γης και του 

πλούτου της. Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. ως επέκταση της κλασικής χαρτογραφίας 

ενδυνάµωσε την αποδοτικότητα σε σχέση µε την παραδοσιακή τεχνική. Σήµερα, 

καθώς η επιστηµονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες των σύγχρονων 

Γ.Σ.Π., τα Γ.Σ.Π. γίνονται το ουσιαστικό εργαλείο για την διαχείριση όλων των 

δεδοµένων και την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. 

Με την πάροδο των ετών και την συνεχή ανάπτυξη των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τα Γ.Σ.Π., πολλοί είναι πλέον οι επιστηµονικοί κλάδοι που µπορούν να 

ωφεληθούν από τα συστήµατα αυτά. Η ανάπτυξη της αγοράς των Γ.Σ.Π. είχε σαν 

αποτέλεσµα την σηµαντική πτώση του κόστους των συστηµάτων (hardware and 

software), αλλά και την ταυτόχρονη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους. Αυτή η 

ανάπτυξη οδηγεί σε µια ευρύτερη εφαρµογή των Γ.Σ.Π. σε κυβερνητικό και ιδιωτικό 

επίπεδο. 

Οι ταχύτατοι ρυθµοί µεταβολής και εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών 

επιβάλλουν ανάλογα ανακλαστικά από τους µελετητές. Όπως έγινε αντιληπτό από 

την µελέτη της περιοχής, η ταχύτατη οικιστική ανάπτυξη και ο συνεχώς αυξανόµενος 

πληθυσµός της κοινότητας, απαιτούν άµεση και αποτελεσµατική δράση από τις 

υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίλυση των όποιων προβληµάτων 

εµφανίζονται και αφορούν είτε υποδοµές και προβλήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού, 

είτε αδυναµίες που προκύπτουν από τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα της 

κοινότητας. 

Είναι αναγκαία προϋπόθεση εποµένως η απρόσκοπτη υιοθέτηση των µεθόδων 

και τεχνολογιών, αφ’ ενός διότι τα αντίστοιχα προβλήµατα είναι αυξηµένης 

πολυπλοκότητας και αφ’ ετέρου διότι ο διαθέσιµος και απαιτούµενος χρόνος λήψης 

αποφάσεων καταλήγει να διαδραµατίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο µε την ίδια την 

απόφαση. 

Το βασικότερο πλεονέκτηµα του σχεδιασµού τέτοιων συστηµάτων είναι η 

εξασφάλιση ιεραρχικής αξιοποίησης των στοιχείων και των πληροφοριών που αυτά 
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περιλαµβάνουν. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται ροή πληροφορίας σε 

όλα τα επίπεδα διοίκησης, ώστε τα όποια προβλήµατα να αντιµετωπίζονται γρήγορα, 

αποτελεσµατικά και οικονοµικά. 

Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε περισσότερο από αναγκαία την υπογράµµιση της 

σηµασίας των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων στην ανάπτυξη και στο σχεδιασµό των 

Γ.Σ.Π. Όπως φάνηκε από τη σχετική προσπάθεια στο Πικέρµι, ένας τέτοιος επίπονος 

αλλά και δηµιουργικός σχεδιασµός διαθέτει όλα τα εχέγγυα ώστε: α) να προσαρµόσει 

διαλεκτικά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία στις τοπικές 

πραγµατικότητες του οργανισµού που µελετά, β) να διαγνώσει τις πραγµατικές 

ανάγκες και να προτείνει και να σχεδιάσει χρήσιµες εφαρµογές Γ.Σ.Π. και γ) να 

επιτύχει την αξιοποίηση της εµπειρίας αλλά και τη συναίνεση ή ενεργητική 

συµµετοχή των στελεχών του όποιου φορέα, που αποτελούν και τους βασικούς 

χρήστες ενός συστήµατος. 

Στο στάδιο της συλλογής των δεδοµένων, παρατηρήθηκε η µεγάλη έλλειψη 

χρήσιµων χαρτογραφικών υποβάθρων, η ελλιπής ενηµέρωση των υπαρχόντων και η 

απουσία θεµατικής πληροφορίας που σχετίζεται µε την χωρική. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούσαν τα οικοδοµικά τετράγωνα, που ενώ ήταν διαθέσιµα ως 

χωρική πληροφορία, δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά µε τις χρήσεις γης που 

εµφανίζουν. Επιπλέον σηµαντικές ελλείψεις εντοπίστηκαν σε δεδοµένα που ενώ ήταν 

διαθέσιµα για κάποιους οικισµούς της κοινότητας, για κάποιους άλλους δεν υπήρχε 

καµία σχετική πληροφορία, όπως για παράδειγµα οι αριθµοί των οικοδοµικών 

τετραγώνων για το Πικέρµι. 

Κατά την ανάπτυξη του Γ.Σ.Π. εφαρµόστηκαν σύγχρονες µέθοδοι και 

µεθοδολογίες για την ανάλυση εφαρµογών αξιοποιώντας τεχνολογίες που έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και µπορούν να αξιοποιηθούν σε ζητήµατα των 

οποίων ο µεγάλος όγκος δεδοµένων και οι πολύπλοκοι µαθηµατικοί υπολογισµοί τα 

είχαν θέσει στο περιθώριο της ερευνητικής διαδικασίας. 

Όπως προέκυψε από την δηµιουργία του Γ.Σ.Π., δίνεται η δυνατότητα επέκτασης 

αυτού ενώ προσφέρει άµεση και εύκολη ενηµέρωση των δεδοµένων. Με τη συνεχή 

αστική ανάπτυξη που παρουσιάζει η περιοχή, κάτι τέτοιο προσφέρει σηµαντική 

διαχείριση των δεδοµένων καθώς η βάση θα χρειάζεται συνεχή ενηµέρωση. Με τον 

τρόπο αυτό περιορίζεται η χρονοβόρος διαδικασία της ενηµέρωσης των δεδοµένων κι 
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επίσης περιορίζονται σηµαντικά τα σφάλµατα κατά την εισαγωγή των νέων 

στοιχείων. 

Επιπλέον, υπογραµµίστηκε το γεγονός, ότι όσο περισσότερο εµπλουτίζονται 

ποσοτικά και ποιοτικά οι αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων, τόσο απαιτείται η συνδροµή 

της σύγχρονης τεχνολογίας και των µεθόδων και τεχνικών που την αποτελούν για την 

διεξοδική και απρόσκοπτη αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαµβάνουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

Ι.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (∆ιαµαντάκης, Πραστάκος, 1999) 

 

Η εφαρµογή αυτή επιλέχθηκε γιατί η βελτιστοποίηση της συλλογής 

απορριµµάτων είναι από τα δυσκολότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 

δήµοι. Για την επίλυσή του, που έχει άµεσο οικονοµικό και περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, λείπουν εύχρηστα και απλά εργαλεία. Εκρίθη ότι το πρόβληµα είναι 

σύνθετο και συνεπώς µπορεί να αποτελέσει έργο επίδειξης του συστήµατος σε 

εφαρµογές λήψης αποφάσεων. Επιπλέον ίσως υποβοηθήσει στην επίλυση ενός από τα 

φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα του Ηρακλείου και παράλληλα 

ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόµενους φορείς για την χρήση των Γ.Σ.Π. 

Το ευρύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ηρακλείου εκτιµάται ότι παράγει 

περίπου 150 τόνους απορριµµάτων ηµερησίως δηλαδή, έχει µία ετήσια παραγωγή της 

τάξεως των 55.000 τόνων. Ο εξοπλισµός που διαθέτει ο ∆ήµος Ηρακλείου για τη 

συλλογή των απορριµµάτων αποτελείται από περίπου 400 κάδους των 400 λίτρων και 

3.000 κάδους των 1.100 λίτρων. Επιπλέον υπάρχουν και 10 container χωρητικότητας 

10 m3 το καθένα Οι κάδοι είναι διασκορπισµένοι σε περίπου 2000 σηµεία σε 

ολόκληρη την πόλη. Η συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων πραγµατοποιείται 

από 20 απορριµµατοφόρα οχήµατα χωρητικότητας 16, 10 και 6 m3. 

Για την συλλογή των απορριµµάτων το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα έχει χωριστεί 

σε 18 περιοχές για κάθε µία από τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα τριµελές συνεργείο (1 

οδηγός και 2 εργάτες). Το κάθε συνεργείο είναι υπεύθυνο για την συλλογή και 

µεταφορά των απορριµµάτων της περιοχής του στο σταθµό µεταφόρτωσης. Για την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων της περιοχής του κάθε συνεργείο, ανάλογα µε την 

ηµέρα της εβδοµάδας, την εποχή του έτους ή και άλλους παράγοντες (ειδικές 

εκδηλώσεις κ.λπ.) µπορεί να εκτελέσει 2 ή 3 δροµολόγια. Κάθε δροµολόγιο 

περιλαµβάνει εκκίνηση από τον σταθµό µεταφόρτωσης, συλλογή απορριµµάτων 
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µέχρι να γεµίσει το απορριµµατοφόρο και επιστροφή στον σταθµό µεταφόρτωσης. Τα 

όρια των 18 περιοχών καθώς και τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων έχουν 

καθοριστεί εµπειρικά. 

Ο στόχος της εφαρµογής που αναπτύσσεται είναι διπλός. Να προτείνει ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο επιτρέπει την αποτελεσµατική και οικονοµική 

συλλογή των απορριµµάτων και να διατυπώσει προτάσεις για την εύκολη επέκταση 

του προγράµµατος συλλογής στις καινούργιες κοινότητες που συνενώθηκαν µε τον 

∆ήµο Ηρακλείου σύµφωνα µε το σχέδιο “Ι. Καποδίστριας”. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται έχει χωριστεί σε 4 φάσεις: 

•  Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, 

•  Προσδιορισµός των περιοχών ευθύνης µε µαθηµατικές τεχνικές, 

•  Καθορισµός της βέλτιστου προγράµµατος συλλογής για κάθε περιοχή, 

•  Επέκταση της συλλογής στις καινούργιες περιοχές 

 

Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

Το πρώτο βήµα για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ήταν να 

προσδιορισθούν γεωγραφικά τα σηµεία της πόλης στα οποία υπάρχουν οι κάδοι και ο 

όγκος των απορριµµάτων σε κάθε σηµείο. Οπωσδήποτε η ακριβής θέση των κάδων 

όσο και ο ακριβής αριθµός τους αλλάζει συχνά καθώς πολλές φορές είναι 

αποτέλεσµα των προσωπικών επιθυµιών των πολιτών µια και η κλοπή, καταστροφή 

και αυθαίρετη µετακίνηση των κάδων είναι σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο. Παρά το 

πρόβληµα αυτό µε επιτόπια έρευνα προσδιορίστηκαν τα σηµεία των κάδων και στη 

συνέχεια αυτές οι πληροφορίες ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα που αναπτύχθηκε για 

την υποστήριξη της εφαρµογής σαν ένα καινούργιο επίπεδο πληροφορίας. 

Για να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση διαφόρων µαθηµατικών αλγορίθµων τα 

σηµεία των κάδων και ο όγκος των απορριµµάτων προσδιορίστηκαν στο Γ.Σ.Π. µε 

τρεις εναλλακτικούς τρόπους. Σαν ένα επίπεδο σηµείων (point layer) µε τις θέσεις 

των κάδων µε attribute την συνολική χωρητικότητα των κάδων, σαν σηµεία που 

συµπίπτουν µε τον κοντινότερο κόµβο (node) του οδικού δικτύου και τέλος η 

συνολική χωρητικότητα των κάδων σαν ένα attribute στο link στο οποίο ευρίσκονται. 
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Προσδιορισµός περιοχών ευθύνης 

Για τον προσδιορισµό των περιοχών ευθύνης κατ’ αρχάς τα σηµεία των κάδων 

οµαδοποιήθηκαν σε 18 οµάδες. Στη συνέχεια βάσει της οµαδοποίησης χαράχθηκαν οι 

περιοχές ευθύνης. Για την οµαδοποίηση χρησιµοποιήθηκαν αλγόριθµοι clustering και 

partitioning. 

H οµαδοποίηση των σηµείων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

•  Σε κάθε οµάδα ο όγκος των απορριµµάτων να µην απαιτεί περισσότερα από 3 

δροµολόγια για την συλλογή τους, 

•  Ο χρόνος που θα απαιτείται για την συλλογή των απορριµµάτων σε κάθε 

οµάδα θα είναι περίπου ο ίδιος και 

•  Τα σηµεία των κάδων σε κάθε περιοχή θα είναι σχετικά στην ίδια περιοχή 

(contiguous groups). 

Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιµος ένας αλγόριθµος που να ικανοποιεί όλους αυτούς 

τους περιορισµούς, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι ώστε η προτεινόµενη λύση να είναι 

ρεαλιστική, η επίλυση του προβλήµατος ακολούθησε µία διαδικασία trial-and-error. 

∆ηλαδή οι αλγόριθµοι εφαρµόστηκαν διαδοχικά ώστε στο τέλος να ικανοποιούνται 

όλοι οι περιορισµοί. Για την επίλυση των αλγορίθµων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό 

TransCAD. 

 

Καθορισµός της βέλτιστου προγράµµατος συλλογής για κάθε περιοχή 

Στην φάση αυτή καθορίστηκαν τα δροµολόγια συλλογής για κάθε περιοχή 

ευθύνης που προέκυψε από την προηγούµενη φάση. Για τον καθορισµό των 

δροµολογίων ελήφθησαν υπόψη: 

•  To οδικό δίκτυο και οι µονοδροµήσεις, 

•  Η χωρητικότητα του απορριµµατοφόρου και ο όγκος των απορριµµάτων σε 

κάθε σηµείο που υπάρχουν κάδοι και 

•  Ο χρόνος µεταφοράς (travel time). Για κάθε link ο χρόνος µεταφοράς 

εκτιµήθηκε υποθέτοντας µία µέση ταχύτητα. 

Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκαν αλγόριθµοι vehicle routing 

(δροµολόγησης οχηµάτων) οι οποίοι χρησιµοποιούνται συνήθως σε προβλήµατα 
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διανοµής. Σε αυτά τα προβλήµατα ο στόχος είναι ο καθορισµός των δροµολογίων των 

φορτηγών οχηµάτων που διανέµουν προϊόντα σε ορισµένα σηµεία ζήτησης ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος µεταφοράς. Οι περιορισµοί του προβλήµατος είναι ο 

αριθµός των φορτηγών και η χωρητικότητα τους. Στο πρόβληµα της συλλογής τα 

σηµεία µε τους κάδους αντιστοιχούν στα σηµεία ζήτησης και ο όγκος των 

απορριµµάτων είναι η ζήτηση σε κάθε σηµείο. 

Για να αντιµετωπισθεί το θέµα των περισσοτέρων δροµολογίων για κάθε περιοχή 

ευθύνης στην εφαρµογή του αλγορίθµου έγινε η υπόθεση ότι υπάρχουν δύο (ή τρία) 

απορριµµατοφόρα σε κάθε περιοχή ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίσθηκαν 

ταυτόχρονα και τα δύο (ή τρία) δροµολόγια που πρέπει να κάνει ένα 

απορριµµατοφόρο στην περιοχή του. Στα επόµενο στάδιο της εφαρµογής ο στόχος 

είναι τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των αλγορίθµων να συγκριθούν µε την 

σηµερινή κατάσταση συλλογής απορριµµάτων στο Ηράκλειο (περιοχές ευθύνης, 

δροµολόγια) σε συνεργασία µε την διεύθυνση καθαριότητος του ∆ήµου. Πιθανόν να 

χρειασθούν ορισµένες αλλαγές καθώς ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

πρόγραµµα συλλογής δεν ελήφθησαν υπόψη. 

 

Συµπεράσµατα 

Το σύστηµα ΠΟΛΗ που έχει αναπτυχθεί για το Ηράκλειο περιέχει πληροφορίες 

για το οδικό δίκτυο της πόλης, ονοµατολογία και αριθµήσεις οδών, θέσεις όλων των 

καταστηµάτων-δηµοσίων υπηρεσιών, πληροφορίες για τις συγκοινωνίες, τον 

πληθυσµό κάθε τετραγώνου κλπ. Η εµπειρία της ανάπτυξης του συστήµατος δείχνει 

ότι µε τις τεχνικές GPS ακόµη και για τις περιοχές που δεν είναι διαθέσιµοι 

πρόσφατοι χάρτες είναι δυνατή η ανάπτυξη Γ.Σ.Π. που µπορούν να υποβοηθήσουν 

στον στρατηγικό σχεδιασµό µιας πόλης. 

Η εφαρµογή της διαχείρισης απορριµµάτων που αναπτύχθηκε σε συνδυασµό µε 

το Γ.Σ.Π. αποτελεί ένα σύστηµα λήψης αποφάσεων στον χώρο το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων σε κλίµακα µιας πόλης. 

Πρέπει να τονιστεί ότι αν και η εφαρµογή που αναπτύχθηκε αφορά τον ∆ήµο 

Ηρακλείου η ίδια εφαρµογή µπορεί εύκολα να αναπτυχθεί και για άλλους δήµους. 

 

 


