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Περίληψη
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκπόνηση μελέτης που αφορά
στη χρησιμότητα ενός κτηματολογικού συστήματος πληροφοριών γης (Σ.Π.Γ.) στις
δραστηριότητες μιας τράπεζας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς ανάπτυξης,
ποιότητας υπηρεσιών και marketing, δραστηριότητες οι οποίες εκφράζουν τη
διάσταση μιας άρρηκτης σχέσης μεταξύ περιγραφικών και χωρικών δεδομένων και
την αναγκαιότητα παράλληλης αξιοποίησης και μελέτης αυτών, ώστε να
επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η δομή της εργασίας βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση βασικών όρων και
εννοιών για την ανάδειξη των ωφελειών ενός συστήματος κτηματολογικού Σ.Π.Γ.
όπως και στην εφαρμογή βάσεων δεδομένων και χαρτών για την εξαγωγή χρήσιμων
και αξιόπιστων συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ.
στηρίζει με συστηματικό και ουσιαστικό τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας
τράπεζας στα πλαίσια άσκησης πολιτικής καθώς και της χάραξης στόχων για
μελλοντική ανάπτυξη.

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι δομημένη σε εφτά συνολικά κεφάλαια, τα
οποία εντάσσονται σε δύο μέρη. Κάθε κεφάλαιο αφορά σε ένα στάδιο της μελέτης
που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Στις ακόλουθες παραγράφους
γίνεται συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου. Το πρώτο μέρος
περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στην περιγραφή των στόχων
της εργασίας, την παράθεση βασικών όρων και εννοιών καθώς και το θεωρητικό
υπόβαθρο της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά σε μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της μελέτης.
Επιπλέον, το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τους στόχους της παρούσας εργασίας καθώς
και τη δομή αυτής.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εμβάθυνση στο κτηματολογικό Σ.Π.Γ. και
αναλύονται οι βασικές παράμετροί

του. Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται

χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη διεθνή δραστηριότητα, από τις Τράπεζες και
από την ιδιωτική πρωτοβουλία στον Ελληνικό χώρο.

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει και μελετά τη χρησιμότητα ενός κτηματολογικού Σ.Π.Γ.
στις δραστηριότητες μιας τράπεζας εξετάζοντας κυρίως τρεις βασικούς άξονες την
ανάπτυξη, την ποιότητα υπηρεσιών και marketing.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία χορήγησης
δανείων με τη χρήση βάσεων δεδομένων. Αναλύει τις πληροφορίες των βάσεων
δεδομένων καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην εφαρμογή της εργασίας
και περιλαμβάνει την περιγραφή και χρήση των δεδομένων, τα αποτελέσματα αυτής
της εφαρμογής καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση. Πιο
συγκεκριμένα, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει τα ερωτήματα που καλείται να
απαντήσει ένα Σ.Π.Γ. και περιγράφει τη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών εξετάζοντας τόσο το λογισμικό όσο και τη βάση δεδομένων που
χρησιμοποιούνται.
Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε ο Νομός Αττικής. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η
παραγωγή θεματικών χαρτών για τα διάφορα θεματικά επίπεδα στην περιοχή μελέτης
που αφορούν κυρίως στα τραπεζικά καταστήματα, στα δανειοδοτηθέντα ακίνητα και
σε συνδυασμούς αυτών.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και περιγράφονται τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της παρούσας εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από την μελέτη και
εφαρμογή των δεδομένων. Βασικό συμπεράσματα που προκύπτει είναι ότι το
κτηματολογικό σύστημα πληροφοριών γης αποτελεί κυρίαρχο «εργαλείο» για τη
λήψη ορθών αποφάσεων στις δραστηριότητες των Τραπεζών και ιδιαίτερα στους
τομείς χορήγησης στεγαστικών δανείων ανάπτυξης, ποιότητας, υπηρεσιών και
marketing.

7

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία.
Η εργασία αυτή έγινε σε στενή συνεργασία του φοιτητή και του επιβλέποντα με την
εταιρία Geosynthsis Α.Ε., η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό χώρο
στο συγκεκριμένο αντικείμενο και παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία, μέρος των
δεδομένων και το υπόβαθρο για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής.

Abstract
The objective of the dissertation at hand is the study of the utility of a cadastral
Information System within the banking sector. More specifically, the study concerns
the areas of development, the quality of services and marketing as well as activities
regarding the relation between descriptive and spatial data and the necessity of their
parallel utilization and study in order for integrated and reliable conclusions to be
drawn.

The structure of the dissertation is based on the theoretical approach of basic terms
and concepts in order to lay emphasis on a cadastral system as well as on the
application of databases and maps for drawing useful and reliable conclusions. Within
that framework, one could argue that a cadastral Information System supports in a
systematic and essential way the decision – making process of a bank regarding the
conduct of policies and objectives for future development.
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Ευχαριστίες, επίσης, οφείλω στην εταιρεία GET (Geospatial Enabling Technologies)
για την άδεια που μου έδωσε να χρησιμοποιήσω το λογισμικό Geomedia
Professional. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ηθική
υποστήριξη που μου παρείχαν.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Ένας από τους βασικότερους στόχους της χιλιετίας είναι η καταπολέμηση της
φτώχειας, η οικονομική δηλαδή και κοινωνική ανάπτυξη των χαμηλότερων τάξεων.
Η ανάπτυξη της οικονομίας στις χώρες με σύστημα που βασίζεται στην λειτουργία
της ελεύθερης αγοράς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την καλή λειτουργία της
αγοράς ακινήτων. Το πόσο καλά λειτουργεί η αγορά ακινήτων επηρεάζει σημαντικά
την εθνική οικονομία κάθε χώρας, αφού επηρεάζει τομείς όπως το ύψος των
επενδύσεων στις κατασκευές, στην βιομηχανία, στο εμπόριο, δεδομένου ότι η γη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για δανεισμό χρημάτων ανάλογα με την
εκτιμημένη αγοραστική της αξία. Η οργανωμένη λειτουργία της αγοράς ακινήτων
επηρεάζει ακόμη και την αγροτική παραγωγή διότι παρέχει εναλλακτικές μεθόδους,
λιγότερο γραφειοκρατικές ή χρονοβόρες, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της
αγροτικής γης.

Ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του θεσμού του κτηματολογίου είναι να παρέχει
την ασφαλή και αξιόπιστη υποδομή για την απόκτηση, κατοχή και διάθεση στην
αγορά των δικαιωμάτων στη γη. Μέσω του συστήματος του κτηματολογίου, η γη
κεφαλαιοποιείται, και με τη διαδικασία διασφάλισης των δανείων με υποθήκευση των
ακινήτων, δημιουργούνται νέα κεφάλαια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε
για επενδύσεις στην ίδια τη γη και το ακίνητο είτε για άλλους αναπτυξιακούς
σκοπούς.

Μεταξύ των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν την καλή λειτουργία της αγοράς
ακινήτων είναι η διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία, την
αξία και τη χρήση του ακινήτου. Οι τρεις παραπάνω ομάδες πληροφοριών είναι
αλληλένδετες μεταξύ τους. Επιπλέον η συστηματική καταγραφή, η τήρηση, η
διασφάλιση και η διάθεση των πληροφοριών αυτών βρίσκονται στην αρμοδιότητα
ενός ή περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών του κράτους. Οποιαδήποτε μεταβολή ή
περιορισμός της ιδιοκτησίας π.χ. βάρη και δουλείες, ή στη χρήση π.χ. πολεοδομικοί ή
άλλοι περιορισμοί που επιβάλλει το κράτος επηρεάζουν την αξία του ακινήτου.
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Σε πολλές χώρες όλες αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται πλέον στις
κτηματολογικές πληροφορίες, και ονομάζονται πληροφορίες του συστήματος
διοίκησης γης. Η καλή διαχείριση αυτών των πληροφοριών σχετικά με τη γη ή τα
ακίνητα επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της σχετικής
δημόσιας διοίκησης και από τις κυβερνητικές επιλογές και την σχετική νομοθεσία
κάθε χώρας.

Ένα αποτελεσματικό σύγχρονο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης της χωρικής
πληροφορίας που αφορά στην ιδιοκτησία, στις αξίες της γης και στα δικαιώματα και
στους περιορισμούς στην χρήση της γης:

•

Διασφαλίζει την ιδιοκτησία της γης

•

Υποστηρίζει τη δίκαιη φορολογία ακινήτων

•

Παρέχει ασφάλεια στο πιστωτικό σύστημα

•

Αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη και παρακολούθηση της αγοράς
ακινήτων

•

Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

•

Διασφαλίζει την καλή διαχείριση της δημόσιας γης

•

Ελαχιστοποιεί τις διενέξεις σχετικά με θέματα διαχείρισης γης

•

Εξυπηρετεί τις διαδικασίες αγροτικής ανάπτυξης

•

Βελτιώνει τις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης των έργων
υποδομής

•

Παρέχει την απαραίτητη στατιστική πληροφορία για τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και την καλή διακυβέρνηση

•

Διασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες στην αγορά και τις
διαδικασίες ανάπτυξης

•

Αποτελεί θεμέλιο για την αποδοτική λειτουργία της οικονομίας που
στηρίζεται στην ελεύθερη αγορά, και

αποτελεί το εργαλείο για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγικής
διαχείρισης της γης και των φυσικών διαθέσιμων. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος
περιορίζεται ο κίνδυνος του δανείου που διασφαλίζεται με υποθήκη ώστε να μπορούν
οι δανειοδοτικοί οργανισμοί να διατηρούν χαμηλά τα επιτόκια δανεισμού
εξυπηρετώντας έτσι την αγορά και την οικονομική ανάπτυξη.
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Ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της οικονομίας, η οποία στηρίζεται στην
αγορά ακινήτων, είναι η δανειοδότηση μέσω υποθηκών ακινήτων (mortgage market).
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να
χρησιμοποιούν την αξία των ακινήτων τους, ως κεφάλαιο για την χρηματοδότηση
άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μια αγορά υποθηκών η οποία λειτουργεί
ομαλά βοηθά την οικονομία παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια για
ανάπτυξη, μεγαλύτερη κινητικότητα στο εργατικό δυναμικό και αύξηση της
απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα.

Υπάρχουν τρεις κύριες λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την αγορά των υποθηκών:
•

Η δημιουργία των υποθηκών, παρόμοια με άλλες διαδικασίες διασφάλισης
κεφαλαίου στην αγορά

•

Η κατοχή των υποθηκών και του εμπεριεχομένου κινδύνου από τράπεζες ή
άλλους επενδυτές

•

Η εξυπηρέτηση των υποθηκών, περιλαμβανομένης της συλλογής των
πληρωμών από τους δανειζόμενους, διασφαλίζοντας την πληρωμή των φόρων
και τη διαδικασία της κατάσχεσης σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής

Η δημιουργία των υποθηκών συνήθως γίνεται από τις τράπεζες, τις κατασκευαστικές
κοινοπραξίες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η πρωτογενής αγορά
υποθηκών έχει σήμερα πλέον αναπτυχθεί και σε πολλές χώρες έχουν εμφανισθεί
δευτερογενείς αγορές. Στη δευτερογενή αγορά υποθηκών η διαδικασία για τη
διασφάλιση του δανείου η οποία μπορεί να εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται από τις
τράπεζες έχει διαχωριστεί από την κατοχή των υποθηκών η οποία μπορεί να είναι
στην κυριότητα άλλων επενδυτών της κεφαλαιαγοράς. Για τη διευκόλυνση αυτών
των λειτουργιών απαιτείται ειδικό νομικό πλαίσιο και διαδικασίες κτηματολογίου και
διοίκησης γης που να παρέχουν τις απαραίτητες αξιόπιστες υπηρεσίες. Όταν η
κατάσχεση γίνεται απαραίτητη, η διαδικασία ολοκλήρωσής της πρέπει να είναι
δυνατή, γρήγορη και εύκολη. Σήμερα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν την
απαραίτητη νομοθεσία η οποία δίνει τη δυνατότητα για την έκδοση εξασφαλισμένων
ομολόγων.
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Τα Κτηματολόγια με ενημερωμένη πληροφορία είναι θεμελιώδης θεσμός για τη
λειτουργία της αγοράς των υποθηκών, ειδικά επειδή οι επενδύσεις στην δευτερογενή
αγορά υποθηκών ή στην αγορά ομολόγων διασφαλισμένων από υποθήκες μπορεί να
προέρχεται από διεθνείς εταιρείες. 1

1.2 Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας
Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η
διερεύνηση της χρησιμότητας ενός κτηματολογικού Σ.Π.Γ. στις δραστηριότητες μιας
Τράπεζας. Για την επίτευξη του βασικού αυτού στόχου κρίνεται χρήσιμο να
αναλυθούν, να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν μια σειρά επί μέρους παραμέτρων
οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:
1. Ανάλυση μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας χορήγησης στεγαστικών
δανείων. Καταγραφή φάσεων και περιεχομένου. Το παράδειγμα της Alpha
Αστικά Ακίνητα.
2. Καταγραφή του αριθμού και του είδους των πληροφοριών για τα ακίνητα και
τους δανειολήπτες που εμπεριέχονται στη Βάση Δεδομένων της Τράπεζας.
3. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του συνόλου ή και μέρους των
πληροφοριών που εμπεριέχονται στη Βάση Δεδομένων.
4. Διερεύνηση και καταγραφή πιθανών ερωτημάτων στα οποία μπορεί να
απαντήσει ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ.
5. Επιλογή και ανάλυση βασικών ερωτημάτων, για την παρούσα εργασία, στα
οποία απαντάει ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ.
6. Διερεύνηση της χρησιμότητας του κτηματολογικού Σ.Π.Γ. για τις Τράπεζες.
7. Παραγωγή χαρτών και διαγραμμάτων υποστήριξης χρήσης του Σ.Π.Γ.
8. Ανάδειξη της ωφέλειας χρήσης ενός κτηματολογικού Σ.Π.Γ.

1

International Federation of Surveyors, FIG
Joint Board of Geospatial Information Societies (JB-GIS)
http://www.fig.net/jbgis/
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2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ G.I.S. – M.I.S.
Το κύριο αντικείμενο της εργασίας αφορά στην ανάδειξη των ωφελειών ενός
κτηματολογικού Σ.Π.Γ. (Συστήματος Πληροφοριών Γης) συνδεδεμένου με ένα
αυτοματοποιημένο σύστημα MIS (Management Information System) χορήγησης
στεγαστικών δανείων. To MIS είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ροών
εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, που δίνει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης,
παρακολούθησης και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών που
απαιτούνται για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Η συγκεκριμένη διαδικασία, η
χρήση δηλαδή της κτηματολογικής βάσης δεδομένων γίνεται από τις τράπεζες των
χωρών που έχουν αναπτυγμένο κτηματολόγιο (π.χ. Σκανδιναβικές χώρες, Ολλανδία,
κλπ)2. Επειδή στην Ελλάδα το κτηματολογικό ΣΠΓ δεν είναι ακόμη διαθέσιμο, η
διπλωματική χρησιμοποίησε ένα αντίστοιχο ειδικά φτιαγμένο για την εξυπηρέτηση
του συγκεκριμένου έργου.

Για το λόγο αυτό θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί κατά πόσον ένα κτηματολογικό
Σ.Π.Γ. μπορεί, με αποτελεσματικότητα, να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχει
μια βάση δεδομένων ενός συστήματος MIS χορήγησης δανείων. Επίσης, θα
διερευνηθεί κατά πόσο τα κτηματολογικά Σ.Π.Γ.
αναφορά

με την απαραίτητη χωρική

μπορούν να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που αφορούν σε

σημαντικούς τομείς και δραστηριότητες μιας τράπεζας. Οι δραστηριότητες αυτές
κατά κύριο λόγο αφορούν στη βέλτιστη χωροθέτηση των υποκαταστημάτων μιας
τράπεζας, σε τομείς marketing, διαφήμισης, οργάνωσης καθώς και σε άλλες ενέργειες
προσέλκυσης πελατών.

Τα προσδοκώμενα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια τράπεζα από την υλοποίηση
ενός τέτοιου συστήματος είναι:

2

-

αποτελεσματικότερη λειτουργία,

-

μείωση λειτουργικού κόστους,

-

υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,

-

τυποποίηση πληροφορίας,

-

προσβασιμότητα και υψηλή διαθεσιμότητα της πληροφορίας και

-

αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Land Administration Guidelines United Nations, 1996
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2.1 Έρευνα και Διεθνή Δραστηριότητα
Μετά από βιβλιογραφική έρευνα που διενεργήθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό,
επιλέχθηκε να αναπτυχθούν στο κεφάλαιο αυτό τα παρακάτω παραδείγματα από την
σχετική διεθνή δραστηριότητα στο συγκεκριμένο αντικείμενο:
•

Πως προτείνεται η χρήση GIS, στις τράπεζες και τους οργανισμούς οικονομικών
υπηρεσιών, ως εργαλείο για την απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών
των δανειοληπτών και των κατόχων πιστωτικών καρτών.3

•

Τα επιτεύγματα της Τράπεζας LACDB (Los Angeles Community Development
Bank), που έχει ως στόχο την ενίσχυση υποβαθμισμένων

περιοχών και

αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής χορήγησης επιχειρηματικών δανείων
χρησιμοποιώντας το ArcView της ESRI.4
•

Η οπτικοποίηση και ανάλυση των στεγαστικών δανείων της Fannie Mae για την
περιοχή του Dallas-Fort Worth, όπως αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται σε
λεπτομερείς χάρτες και διαγράμματα σε μελέτη της Texas Low Income Housing
Information Service.5

•

Η αντίστοιχη δραστηριότητα της Τράπεζας FMFC (FIRST MAGNUS
FINANCIAL CORPORATION), η οποία αποκτά σαφέστερη εικόνα της
επικράτειάς της και αναλύει την πολιτική δανειοδότησης που ακολουθεί
χρησιμοποιώντας το πακέτο BusinessMAP της ESRI, 6 και

•

Η εταιρία Geosynthesis AE που έχει αναπτύξει, για λογαριασμό Τράπεζας στην
Ελλάδα, ένα σύστημα MIS για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.7

2.1.1

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής χορήγησης επιχειρηματικών
δανείων χρησιμοποιώντας το ArcView της ESRI

Η μη κερδοσκοπική Τράπεζα LACDB (Los Angeles Community Development
Bank), που έχει ως στόχο την ενίσχυση υποβαθμισμένων περιοχών αυτοματοποιεί τη
διαδικασία επιλογής χορήγησης επιχειρηματικών δανείων χρησιμοποιώντας το
ArcView της ESRI.
3

GIS development, 2003
Scott Eckersall, 1999
5
TxLIHIS, 2006
6
ESRI, 2007
7
Geosynthesis, 2007
4
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Σαν απάντηση στις αναταραχές του 1992 λόγω της οικονομικής κατάστασης στο Los
Angeles, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εμπορικές τράπεζες
και διάφοροι τοπικοί παράγοντες δημιούργησαν τη μη κερδοσκοπική Τράπεζα
LACDB. Αυτή η συνεργασία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου ήταν ένα νέο
αναπτυξιακό

μοντέλο

με

στόχο

την

οικονομική

ανάπτυξη

και

ενίσχυση

υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης. Η LACDB χρηματοδοτήθηκε με 435 εκ.
δολάρια από το κυβερνητικό Παράρτημα Κατοικίας και Αστικής Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Πολιτειών αποτελώντας τη σπουδαιότερη δανειοδοτική πρωτοβουλία της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η Τράπεζα, για να αντιμετωπίσει τις υψηλές
οικονομικές ζημιές που υπέστη από τον Ιανουάριο του 2001, μείωσε στο μισό το
προσωπικό της και έκλεισε πολλά παραρτήματα, ζητώντας άδεια να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της.

Η Τράπεζα LACDB (Los Angeles Community Development Bank) χρησιμοποιεί
τεχνολογία GIS για να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία επιλογής χορήγησης
στεγαστικών δανείων. Η εφαρμογή (GIS loan eligibility) σχεδιάστηκε στο ArcView
της ESRI χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Avenue. Η LACDB
επέλεξε να χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον μία από μια
σειρά προϋποθέσεων με κυριότερες αυτές που ορίζουν η επιχείρηση να βρίσκεται σε
μία ζώνη που λέγεται Empowerment Zone (προφανώς για την ανάπτυξη μιας
υποβαθμισμένης περιοχής) ή να ανήκει σε μία κοινότητα που αναφέρεται ως
Enterprise Community. Η ζώνη (EZ) και η κοινότητα (EC) περιλαμβάνουν
επιχειρήσεις και άτομα που χρειάζονται οικονομική υποστήριξη.

H GIS εφαρμογή επιτάχυνε τη διαδικασία καθορισμού της τοποθεσίας της
επιχείρησης και της σχέσης της με την Empowerment Zone, την Enterprise
Community και τα άλλα δημογραφικά στοιχεία. Το ArcView επιλέχθηκε σε αυτήν
την εφαρμογή επειδή αποτελεί ένα εύκολο στη χρήση GIS λογισμικό πακέτο και έχει
τη δυνατότητα να δημιουργήσει πελατειακούς χάρτες και να προχωρήσει στη
λεπτομερή τους ανάλυση.
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Σχήμα 2-1: Οι ζώνες ανάπτυξης (Empowerment Zones) στην ευρύτερη περιοχή του LA..

Πηγή: Scott Eckersall, 1999.
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2.1.2

Απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών των δανειοληπτών και
των κατόχων πιστωτικών καρτών 8

Το GIS προτείνεται, στις τράπεζες και τους οργανισμούς οικονομικών υπηρεσιών, ως
εργαλείο για την απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών των δανειοληπτών
και των κατόχων πιστωτικών καρτών.

To GIS παρουσιάζεται από τους P K Panigrahi, P. Vijay Sagar και P. Ronald Raajesh
ως εργαλείο για την διευκόλυνση της είσπραξης των οφειλών των δανειοληπτών και
των κατόχων πιστωτικών καρτών από τις τράπεζες. Παρουσιάζεται η λειτουργία ενός
εργαλείου βασισμένου στα Σ.Π.Γ. και τη χωρική πληροφορία, το οποίο χρησιμεύει
στον προσδιορισμό των ακριβών σημείων των κέντρων ATM, των πελατών που
έχουν λάβει δάνεια ή διαθέτουν και χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα και των
εκπρόθεσμων οφειλετών. Είναι μια προσπάθεια εφαρμογής της τεχνολογίας και του
λογισμικού των GIS στον τραπεζικό τομέα.
Ένα τέτοιο σύστημα που θα χρησιμοποιούν οι τράπεζες πρέπει να περιλαμβάνει:
•

υπόβαθρο με τις ζώνες χρήσεων της πόλης

•

υπόβαθρο με το οδικό δίκτυο της πόλης

•

ακριβή χωροθέτηση των ATM χρησιμοποιώντας GPS δεδομένα

•

ακριβή

χωροθέτηση

των

πελατών

χρησιμοποιώντας

λογισμικό

γεωκωδικοποίσης (geocoding)
•

κατηγοριοποίηση των εκπρόθεσμων οφειλετών (π.χ. πιστωτική κάρτα,
στεγαστικό δάνειο, πιστωτικό δάνειο)

•

ανάλυση των εκπρόθεσμων οφειλετών (τοποθεσία αυτών, τρόπος
πληρωμής, τοποθεσία ATM center στο οποίο πληρώνουν)

8

GIS development, 2003
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Σχήμα2-2: Υπόβαθρο πόλης με τα σημεία των ΑΤΜ.
Πηγή: GIS development, 2003.

Το υπόβαθρο με τους δρόμους και τις ζώνες της πόλης που παρουσιάζει τα ακριβή
σημεία των ATM και τα σημεία των εκπρόθεσμων οφειλετών ανά κατηγορία
(πιστωτική κάρτα, στεγαστικό δάνειο, πιστωτικό δάνειο).

2.1.3

Παρουσίαση στεγαστικών δανείων για την περιοχή του Dallas-Fort
Worth9

Τα στεγαστικά δάνεια της Fannie Mae για την περιοχή του Dallas-Fort Worth
παρουσιάζονται και αναλύονται σε λεπτομερείς χάρτες και διαγράμματα σε μελέτη
της Texas Low Income Housing Information Service.

H Υπηρεσία Πληροφοριών του Τέξας σχετικά με τα στεγαστικά θέματα των πολιτών
χαμηλού εισοδήματος TxLIHIS (Texas Low Income Housing Information Service) με
τη βοήθεια της αντίστοιχης Υπηρεσίας Βασικών Πληροφοριών (Essential
Information) της Washington, DC προχώρησε στην εν λόγω μελέτη χρησιμοποιώντας
9

TxLIHIS, 2006
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στοιχεία της Fannie Mae παρουσιάζοντας σαράντα πέντε λεπτομερείς χάρτες και
διαγράμματα. Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται στην ευρύτερη πόλη του Dallas, στο
Texas και απεικονίζουν τα στεγαστικά δάνεια της εταιρίας ανά περιοχή.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή του Dallas στην πολιτεία
του Texas. Οι περιοχές, στις οποίες οι μειοψηφικές εθνότητες καταλαμβάνουν πάνω
από το 50% του πληθυσμού, απεικονίζονται με γραμμοσκίαση. Με σκούρο χρώμα
απεικονίζονται οι περιοχές που η Fannie Mae έχει μεγάλο μερίδιο στεγαστικών
δανείων. Αντίθετα, οι περιοχές με το μικρότερο μερίδιο διαγράφονται με πιο ανοικτό
χρώμα.

Χάρτης 2-1: Η ευρύτερη περιοχή του Dallas και του Fort Worth σε συνδυασμό με τα
στεγαστικά δάνεια της Fannie Mae.

Πηγή: TxLIHIS, 2006
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2.1.4

Πολιτική δανειοδότησης με χρήση του πακέτου BusinessMAP της ESRI
10

Η Τράπεζα FMFC (First Magnus Financial Corporation) από το Tucson, της Arizona
χρησιμοποίησε το πακέτο BusinessMAP της ESRI ώστε να επιτύχει χαρτογραφική
ανάλυση των δεδομένων της με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τους πελάτες της
αλλά και τους ανταγωνιστές της. Η FMFC, πρώτη κωδικοποιεί τα υποκαταστήματα
της στο χάρτη. Γύρω από κάθε παράρτημα δημιουργείται μια ζώνη (drive-time zone)
που δείχνει πόσα νοικοκυριά μπορούν να επισκεφτούν ένα συγκεκριμένο παράρτημα
μέσα σε δέκα λεπτά οδήγησης. Τα δάνεια της τράπεζας κωδικοποιούνται με βάση τη
διεύθυνση ιδιοκτησίας . Έτσι, η φίρμα μπορεί να γνωρίζει που βρίσκονται τα
υποκαταστήματά της σε σχέση με αυτές τις διευθύνσεις και ποιες περιοχές στο
Tucson δεν περιλαμβάνονται στη drive-time zone κάποιου υποκαταστήματος. Η First
Magnus πέτυχε χρησιμοποιώντας το BusinessMAP, να απεικονίσει γεωγραφικά όλες
τις χορηγήσεις δανείων, τα σημεία των υποκαταστημάτων της και την πυκνότητα των
νοικοκυριών με στόχο την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών και κατ’ επέκταση την αύξηση του κέρδους.

Στον παραπάνω χάρτη απεικονίζεται μια περιοχή στη νότια Arizona στην οποία
αναμένεται σημαντική ανάπτυξη. Η περιοχή αυτή ονομάζεται HAMP και τα όρια της
σχεδιάστηκαν με το εργαλείο Free Hand του BusinessMAP. Η First Magnus άνοιξε
ένα υποκατάστημα στην εν λόγω περιοχή για να προλάβει την επερχόμενη αύξηση
των νοικοκυριών. Η ανάλυση, όμως, που έκαναν τα στελέχη της Τράπεζας έδειξε ότι
μεγαλύτερος αριθμός δανείων στην περιοχή χορηγήθηκε από τα πλησιέστερα
καταστήματα και όχι από αυτό που βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Έτσι, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το κατάστημα του HAMP θα μπορούσε να κλείσει χωρίς να χαθεί η
κάλυψη της Τράπεζας στην περιοχή.

10

ESRI, 2007
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Σχήμα2-3: H περιοχή HAMP στη Νότια Arizona σχεδιασμένη με το Free Hand Tool του
BusinessMAP.

Συνεπώς, το BusinessMAP της ESRI αποδεικνύεται σημαντικότατο εργαλείο στη
διαμόρφωση της στρατηγικής της First Magnus.

2.1.5

Alpha Αστικά Ακίνητα. Σύστημα MIS για τη χορήγηση στεγαστικών
δανείων11

Η εταιρία Geosynthesis έχει ως βασικό σκοπό τη διείσδυση στον τραπεζικό τομέα με
την παροχή υπηρεσιών σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και
Συστημάτων

διαχείρισης

ροών

εργασιών

(work

flow).

Στο

πλαίσιο

των

προσφερόμενων εργασιών της σε διάφορες τράπεζες (Eurobank, Aspis, Geniki,
Alpha) με την εκπόνηση μικρών εφαρμογών GIS και MIS διαπίστωσε ότι ο τομέας
χορήγησης στεγαστικών δανείων έχει ανάγκη για ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών αλλά
υπάρχει δισταγμός είτε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας είτε κυρίως λόγω έλλειψης
ειδικευμένων στελεχών. Για τον λόγο αυτό έκανε μια ολοκληρωμένη πρόταση στην
Alpha Αστικά Ακίνητα παροχής εξωτερικών υπηρεσιών (outsourcing) για τη
διαχείριση των στεγαστικών της δανείων. Η πρόταση έγινε σε χρόνο οργανωτικής
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και έγινε αποδεκτή.

11

Geosynthesis Α.Ε., 2007
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Η εκπόνηση της εφαρμογής GIS – MIS από την Geosynthesis Α.Ε. έγινε με
πρωτότυπη ανάπτυξη κώδικα και αποτελεί καινοτομία σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον
επίπεδο γιατί μέχρι σήμερα τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας στηρίζονται σε
έτοιμα «πακέτα» τα οποία όμως δεν μπορούν να υποστηρίξουν πολύπλοκες
διαδικασίες. Ήδη η Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. με την εκπόνηση των εργασιών στις
Βαλκανικές χώρες εκπαιδεύει στελέχη για την εγκατάσταση και υποστήριξη του
συστήματος στις δραστηριότητες και συνεργασίες της με άλλα πιστωτικά Ιδρύματα.

Η εταιρία Geosynthesis ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα με τίτλο
«Ενιαίο Εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης Εκτιμήσεων Ακινήτων» (Ε.Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) για
την υποστήριξη των διαδικασιών :
1. διαχείρισης εισερχομένων αιτημάτων.
2. δρομολόγησης εργασιών και εγγράφων προς εσωτερικούς και εξωτερικούς
συνεργάτες.
3. αναλυτική

παρακολούθηση

των

υπό

εξέλιξη

αιτημάτων

(φάσεις,

συμμετέχοντες, δεδομένα ανά φάση, χρονική παρακολούθηση) καθώς και
αρχειοθέτηση των ολοκληρωμένων αιτημάτων.
4. ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης ψηφιακού «φακέλου ακινήτων».
5. υπολογισμού οικονομικών υποχρεώσεων ενδοεταιρικά και προς εξωτερικούς
συνεργάτες.
6. χωρικής αποτύπωσης και χαρτογραφικής διαχείρισης ακινήτων.
7. προσδιορισμού χωρικών αντικειμενικών και ζωνών εμπορικής αξίας ακινήτων
8. εκτίμησης της αντικειμενικής και εμπορικής αξίας ακινήτων βάσει στοιχείων
θέσης.

Το πληροφορικό σύστημα ΕΕΣΔΕΑ αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία
δύναται να κατατμηθεί σε δυο βασικά υποσυστήματα με αμφίδρομη επικοινωνία και
κοινό περιβάλλον πρόσβασης για τους χρήστες. Το πρώτο αφορά στην διαχείριση και
δρομολόγηση ψηφιακών φορμών και εντύπων στοιχείων ακινήτων (σύστημα MIS)
και το δεύτερο στην χωρική τους αποτύπωση και ανάλυση (σύστημα GIS).
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Το MIS αποτελεί τον πυρήνα των λειτουργιών του ΕΕΣΔΕΑ και διαχειρίζεται τόσο
την εισαγωγή της πρωτογενούς πληροφορίας, όσο και τις διαδικασίες ενημέρωσης,
διανομής και δρομολόγησης. Είναι υπεύθυνο για
¾ την διαχείριση και παρακολούθηση των εισερχόμενων αιτημάτων μέσα από
την προκαθορισμένη ροή εργασίας, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και
κανόνων ανάθεσης και διανομής εργασιών, την χρονική παρακολούθηση των
επιτελούμενων εργασιών ανά φάση και τις δρομολογήσεις εργασιών και
εγγράφων.

24

Εντολή Τράπεζας

Απλές Εντολές

Φυσικός Φάκελος

Ιστορικό Διακίνησης

Εμπλεκόμενοι

Ρόλοι
Εμπλεκομένων

Ημερολόγιο
Εμπλεκομένων

Φάσεις Ροής
Εργασίας

Φάση Ροής
Εργασιών

Εκθέσεις

Θεώρηση

Σχήμα 2-4: Παράδειγμα μιας γενικής τυπικής διαδικασίας διαχείρισης εργασιών.
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¾ την διασύνδεση με το πληροφορικό σύστημα της Τράπεζας προκειμένου να
γίνει εφικτή η αυτόματη ενεργοποίηση νέας ροής εργασίας που θα προέρχεται
από την Στεγαστική Πίστη της Τράπεζας καθώς και η αυτόματη ενημέρωση
τόσο για την πορεία εργασιών των αιτημάτων όσο και για την τελική
απάντηση.
Εντολή Τράπεζας

Φάσεις Εργασιών

Φάση Εργασίας

Εκκρεμότητες Αναμονές

Παραλαβή

Ολοκλήρωση Έγκριση

Ενημέρωση
Ενδιαφερόμενων
Σχήμα 2-5: Παράδειγμα μιας παρακολούθησης ροής εργασιών.
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¾ την διαχείριση χρηστών και ομάδων χρηστών, τα δικαιώματα πρόσβασης σε
συγκεκριμένες λειτουργίες και στα δεδομένα του συστήματος. Δικαιώματα
πρόσβασης μέσω της WEB εφαρμογής έχουν δυνητικά όσοι έχουν σύνδεση
internet. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει διαβάθμιση
πρόσβασης. Έτσι ο απλός χρήστης internet έχει πρόσβαση σε πληροφορίες
διάθεσης προϊόντων ενώ ο τελικός εγκρίνων έχει πρόσβαση σε όλα τα
επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό κάθε χρήστης, εξωτερικός ή εσωτερικός έχει
διαβάθμιση πρόσβασης.

Η εφαρμογή

G.I.S. αποτελεί τον ιστοχώρο διασύνδεσης των χρηστών με το

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Alpha Αστικά Ακίνητα και είναι υπεύθυνη
για τον εντοπισμό, την χωρική αποτύπωση και χαρτογραφική διαχείριση των
ακινήτων. Παρέχει την δυνατότητα

πρόσβασης σε μια σειρά από ψηφιακούς

θεματικούς χάρτες, καθώς και στο σύνολο των πληροφοριών που συνοδεύουν τα
επιμέρους αντικείμενα και περιέχονται στη βάση δεδομένων. Περιέχει αστικά
δεδομένα (όπως δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα, ταχυδρομικούς κώδικες, ζώνες
αντικειμενικών αξιών, ζώνες εμπορικών αξιών, σημεία ενδιαφέροντος κ.α.) για όλες
τις μεγάλες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας, και πληθώρα γεωγραφικών δεδομένων
για την Ελληνική επαρχία (όπως επαρχιακοί δρόμοι, οικισμοί, ποτάμια κ.α).

Η

εφαρμογή παρέχει στους χρήστες μεταξύ άλλων τις εξής δυνατότητες:

¾ Γεωαναφοράς ακινήτων με βάση την διεύθυνση τους.
¾ Εισαγωγής ακινήτων μέσω συντεταγμένων x & y.
¾ Εκτέλεση προ-καθορισμένων ερωτημάτων με στόχο την εύκολη εύρεση και
επιλογή αντικειμένων με βάση την γεωγραφική τους θέση και τις πληροφορίες
που τα συνοδεύουν.

27

Χάρτης 2-2: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
Πηγή: Geosynthesis Α.Ε., 2009.

Χάρτης 2-3: Εκλογικά διαμερίσματα του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Πηγή: Geosynthesis Α.Ε., 2009.
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Χάρτης 2-4: Αναζήτηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Πηγή: Geosynthesis Α.Ε., 2009.

Χάρτης 2-5: Αναζήτηση αθλητικών κέντρων.
Πηγή: Geosynthesis Α.Ε., 2009.
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Χάρτης 2-6: Αναζήτηση Φαρμακείων.
Πηγή: Geosynthesis Α.Ε., 2009.
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3. H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΠΓ ΣΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οι τράπεζες ως εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν ως άμεσο σκοπό την
προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πελατών. Το περιβάλλον
ανταγωνισμού στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν απαιτεί προσφορά
ποιοτικών υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου οργανωτική διάταξη, ανάπτυξη εποπτικών
μηχανισμών (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) και κατάλληλο σχέδιο marketing,
και όλα αυτά στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, δεδομένου ότι δραστηριοποιούνται σε
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σε ότι αφορά στα δάνεια οι τράπεζες καλούνται να διασφαλίζουν το κεφάλαιο και
τους καταθέτες και αφ’ ενός να προσελκύσουν νέους δανειολήπτες και αφ’ ετέρου να
αντιμετωπίσουν τους δανειολήπτες ως μια νέα ομάδα «εν δυνάμει πελατών» για τις
υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν (καταθετικοί λογαριασμοί, θυρίδες, πιστωτικές
κάρτες κλπ.).

Ιδιαίτερη σημασία για την διασφάλιση των κεφαλαίων αλλά και για τις υπόλοιπες
ενέργειες για το πρόγραμμα δανειοδοτήσεων των Τραπεζών έχουν οι αξιόπιστες
κτηματολογικές πληροφορίες και για το λόγο αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι όλες οι
Τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό δίκτυο από νομικούς και τεχνικούς
επιστήμονες ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης νομική και τεχνική «ταυτότητα» των
ιδιοκτησιών στις οποίες καλούνται να δώσουν δάνεια. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι
η χρησιμοποίηση ενός «εγγυημένου» από την πολιτεία κτηματολογικού Σ.Π.Γ.
αποτελεί για τις τράπεζες ένα σημαντικό εργαλείο για τις διαδικασίες χορήγησης
στεγαστικών δανείων. Όσο πιο μειωμένο είναι το ρίσκο του δανείου (λόγω της
διασφάλισης της υποθήκης που παρέχεται από τις αξιόπιστες κτηματολογικές
πληροφορίες), τόσο χαμηλότερο γίνεται το επιτόκιο δανεισμού και επομένως τόσο
πιο ελκυστικό είναι το προϊόν που προσφέρουν.

Επιπλέον, είναι φανερό ότι ενδιαφέρει όλες τις Τράπεζες να στηριχθούν και να
αξιοποιήσουν τις πληροφορίες ενός ενημερωμένου κτηματολογικού Συστήματος
Γεωγραφικών Πληροφοριών ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις με μεγαλύτερη
ταχύτητα, αξιοπιστία και οικονομία.
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Επομένως, είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ. που
αξιοποιεί τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων των στεγαστικών δανείων, μπορεί
να συνεισφέρει στις δραστηριότητες των τραπεζών και σε άλλους τομείς και ιδιαίτερα
ως προς την ανάπτυξη, την ποιότητα των υπηρεσιών (εσωτερική και εξωτερική
εποπτεία) και το marketing. Για τους λόγους αυτούς θα επιχειρηθεί η διερεύνηση ως
προς κάθε τομέα, της χρησιμότητας ενός κτηματολογικού Σ.Π.Γ..

3.1 Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη μιας Τράπεζας αφορά αρχικά στην προσέλκυση νέων δανειοληπτών. Η
προσέλκυση μπορεί να γίνει με τη διάθεση νέων ελκυστικών προϊόντων αλλά και με
τη διερεύνηση σε ποιες περιοχές της χώρας υστερεί η διάθεση των υπαρχόντων
προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσέλκυσης νέων πελατών αποτελούν οι
Δήμοι στους οποίους υπάρχουν περιοχές υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης. Οι περιοχές
αυτές στοχοποιούνται από τις Τράπεζες γιατί αναμένεται να υπάρξει υψηλός ρυθμός
ανοικοδόμησης αλλά και μεγάλος αριθμός αγοραπωλησιών. Αντίθετα σε Δήμους
όπου δεν υπάρχουν περιοχές υπό ένταξη σε σχέδιο πόλης, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για
προσέλκυση νέων πελατών παρά μόνο για πώληση νέων ελκυστικών προϊόντων σε
υπάρχοντες πελάτες ( π.χ. ευνοϊκοί όροι για μεταφορά δανείων από άλλη Τράπεζα).

Ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή, της διάθεσης νέων ελκυστικών προϊόντων, ένα
κτηματολογικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει σε δύο
βασικούς τομείς:
•

στη σχεδίαση των νέων προϊόντων

•

στη διάθεση των νέων προϊόντων

Ως προς τη σχεδίαση των νέων προϊόντων, ένα Σ.Π.Γ. , αξιοποιώντας πληροφορίες
από τη Βάση Δεδομένων που τηρείται στις Τράπεζες, μπορεί π.χ. να επεξεργαστεί
αλλά και να απεικονίσει πληροφορίες σχετικές με την οικονομική κατάσταση των
πελατών, τη φερεγγυότητα ως προς τις αποπληρωμές των δανείων, το μέσο ύψος
δανείων που χορηγείται κλπ. Το Σ.Π.Γ. προσφέρει κριτήρια ώστε να σχεδιαστεί ένα
πακέτο νέων δανείων, το οποίο να απευθύνεται σε μεγάλη μάζα πελατών, να έχει
ελκυστικούς όρους πληρωμής και να προσελκύσει είτε πελάτες σε εθνική κλίμακα
είτε σε τοπικό γεωγραφικό επίπεδο. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να απεικονιστούν σε
θεματικούς χάρτες που να απεικονίζουν:
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-

την οικονομική κατάσταση των υπαρχόντων πελατών (ετήσια /
μηνιαία εισοδήματα)

-

τη φερεγγυότητα των πελατών σε επίπεδο χώρας, νομών, ΟΤΑ
(ποσοστά φερεγγυότητας)

-

το μέσο ύψος δανείων σε γεωγραφικό επίπεδο

Εάν μάλιστα προστεθούν και πληροφορίες ως προς τα πολεοδομικά δεδομένα μιας
περιοχής (υψηλός συντελεστής δόμησης, εντάξεις περιοχών σε σχέδιο πόλης
θεσμοθέτηση βιομηχανικών περιοχών κλπ.) τότε πλέον μπορούν να εισαχθούν και
νέα κριτήρια για το σχεδιασμό ενός νέου πακέτου δανείων, όπως επιχειρηματικά
δάνεια για αντιπαροχή, μακροχρόνια δάνεια για ανοικοδόμηση, βιομηχανικά δάνεια.

Ως προς το δεύτερο σκέλος ένα Σ.Π.Γ. μπορεί άμεσα να δώσει απάντηση με ένα
θεματικό χάρτη ο οποίος εμφανίζει τον αριθμό ή και το ύψος (π.χ. σε εκατομμύρια €)
των χορηγηθέντων δανείων σε έναν Νομό ή και στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης των Νομών. Επίσης, μπορεί να απαντήσει με άλλον θεματικό χάρτη ο
οποίος να απεικονίζει το ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανά Νομό / ΟΤΑ σε
συσχετισμό με την ύπαρξη ή όχι καταστήματος Τραπέζης στην αντίστοιχη περιοχή.

Η έλλειψη καταστήματος Τραπέζης σε συσχετισμό με την υστέρηση χορήγησης
δανείων σε έναν ΟΤΑ μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό κριτήριο για τη χωροθέτηση
νέων καταστημάτων της Τράπεζας. Επομένως, διαφαίνεται ότι ένα σύστημα Σ.Π.Γ.
στεγαστικών δανείων μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας Τράπεζας.

3.2 Ποιότητα Υπηρεσιών
Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μιας Τράπεζας αφορά αφ’ ενός στην
εξυπηρέτηση των πελατών ως προς την απόσταση προσέγγισης ενός καταστήματός
της (προσέγγιση βαδίσματος, προσέγγιση με όχημα) και αφ’ ετέρου στην
εξυπηρέτηση των πελατών της όταν εισέλθουν σε ένα κατάστημά της. Επίσης,
ιδιαίτερη ανάπτυξη εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες που προσφέρονται
από μια Τράπεζα σε περιβάλλον Internet.
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Ένα Σ.Π.Γ. στεγαστικών δανείων μπορεί άμεσα να απαντήσει εάν οι δανειολήπτες
(νέοι πελάτες) εξυπηρετούνται από τα υπάρχοντα καταστήματα. Η απάντηση δίνεται
μέσω ενός θεματικού χάρτη ανά κατάστημα στον οποίο όλοι οι νέοι πελάτες έχουν
απεικονιστεί και δημιουργώντας έναν κύκλο «βαδίσματος» γύρω από το κατάστημα
(buffer με ακτίνα 300 ή 500 m) βλέπουμε το ποσοστό των νέων πελατών που
εξυπηρετούνται. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργώντας έναν κύκλο (buffer με ακτίνα 3 ή
5 km) γύρω από το κατάστημα βλέπουμε το ποσοστό των νέων πελατών που
εξυπηρετούνται με τη χρήση οχήματος.

Ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας ανά κατάστημα, ένα σύστημα
Σ.Π.Γ. στεγαστικών δανείων μπορεί να συνεισφέρει απεικονίζοντας την επίδοση των
καταστημάτων ως προς τον αριθμό ή και το ύψος των δανείων που χορηγεί και
κατατάσσοντας τα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Η συνεισφορά του Σ.Π.Γ. στεγαστικών δανείων στον τομέα αυτό δεν μπορεί να
αποτελέσει «αποδεικτικό στοιχείο» για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
των καταστημάτων αλλά μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική ένδειξη ώστε η
Τράπεζα να διερευνήσει, χρησιμοποιώντας πρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου
ποιότητας, την υψηλή ή χαμηλή αποδοτικότητα των καταστημάτων της.

Για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε πελάτες μέσω Internet οι
Τράπεζες πλέον δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα διότι οι κάθε είδους συναλλαγές γίνονται
σε οποιαδήποτε χρόνο και με μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Ένα σύστημα Σ.Π.Γ. μπορεί εύκολα να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
-

τι ποσοστό των πελατών μιας Τράπεζας χρησιμοποιεί online υπηρεσίες
και επιπρόσθετα σε ποιες γεωγραφικές περιοχές κατανέμονται τα
ποσοστά αυτά

-

ποιοι

χρησιμοποιούν

υπηρεσίες

Internet

(φυσικά

πρόσωπα,

επιχειρήσεις)
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Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται με αντίστοιχους θεματικούς χάρτες σε
επίπεδο χώρας, νομών, ΟΤΑ, γειτονιών. Με τον τρόπο αυτό μια Τράπεζα μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δίνονται από το Σ.Π.Γ. ώστε να κρίνει εάν οι
στόχοι για τη διείσδυση των πελατών της στο Internet ικανοποιούνται ή απαιτούνται
νέες προωθητικές ενέργειες (κίνητρα, αναβάθμιση υπηρεσιών κλπ.) και επίσης ποιοι
πρέπει να «στοχοποιηθούν» (φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις).

3.3 Marketing
Η στρατηγική marketing μιας Τράπεζας είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διεργασία
η οποία λαμβάνει υπόψη ένα πλήθος παραγόντων που αφορούν στη γενικότερη
κατάσταση της οικονομίας, στον ανταγωνισμό, στα δημογραφικά στοιχεία και στους
βασικούς στόχους που η Διοίκηση της Τράπεζας θέτει σε συσχετισμό με τους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς της. Η στρατηγική του
marketing έχει ως αποτέλεσμα έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό ο οποίος στοχεύει στην
προσέλκυση νέων πελατών (π.χ. καταθέτες, δανειολήπτες, ασφαλιστικές εταιρίες,
κλπ).

Ένας τομέας του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η ανάλυση των ποσών που πρέπει
να επενδυθούν σε μια γενική διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της Τράπεζας
αλλά και των ποσών που πρέπει να δαπανηθούν για την προσέγγιση «ειδικού
κοινού». Οι δύο αυτές κατευθύνσεις οδηγούν είτε σε προωθητικές ενέργειες στο
σύνολο της χώρας ή και σε προωθητικές ενέργειες σε συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές της χώρας. Ενδιαφέρον επομένως παρουσιάζουν η εικόνα και τα
χαρακτηριστικά μιας περιοχής (γειτονιά, ΟΤΑ, Νομός) ως προς τη χρήση γης και τα
πολεοδομικά τους στοιχεία.
Οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται να υπάρχουν και να έχουν γεωγραφική
αναφορά σε ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ., ώστε να ικανοποιούν το σκοπό αυτό είναι:
-

περιοχές εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου, υπό ένταξη (πληροφορίες από
χωροταξικά σχέδια, από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια)

-

περιοχές εντός σχεδίου με υψηλό συντελεστή δόμησης (πληροφορίες
από πολεοδομικές μελέτες)
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-

περιοχές ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων, όπως βιομηχανικά πάρκα,
αρχαιολογικοί

χώροι,

Ζώνες

Οικιστικού

Ελέγχου,

τουρισμός

κλπ.(πληροφορίες από χωροταξικά και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια)

Ως προς τις ενέργειες ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού marketing για συγκεκριμένες
περιοχές της χώρας μπορεί ένα Σ.Π.Γ. στεγαστικών δανείων να συνεισφέρει με
χρήσιμα στοιχεία.

Τα στοιχεία που μπορεί να δώσει ένα Σ.Π.Γ. είναι:
-

Νομοί και ΟΤΑ που υστερούν στη χορήγηση στεγαστικών δανείων

-

Νομοί και ΟΤΑ με αναφορά στην ελκυστικότερη λήψη δανείου ως
προς το ύψος του σε € (0-100.000, 100.000-200.000, 200.000-300.000
κλπ.)

-

Νομοί και ΟΤΑ με υπό ένταξη περιοχές

-

Νομοί και ΟΤΑ με υψηλό συντελεστή δόμησης

-

Νομοί και ΟΤΑ με θεσμοθετημένες τουριστικές περιοχές

-

Νομοί και ΟΤΑ με συσχέτιση όλων των παραπάνω θεματικών
πληροφοριών

Επομένως, ένα Σ.Π.Γ. στεγαστικών δανείων έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει και
στο marketing μιας Τράπεζας.
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4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΕ

ΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Αυτοματοποιημένη διαδικασία χορήγησης δανείων
Έχοντας ως παράδειγμα το αυτοματοποιημένο σύστημα της Alpha Αστικά Ακίνητα 12
για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων θα περιγράψουμε συνοπτικά τη διαδικασία
που ακολουθείται και το αντίστοιχο σύστημα όπως έχει υλοποιηθεί από την εταιρεία
Geosynthesis A.E.

Η διαδικασία για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου ξεκινάει με την αίτηση ενός
ενδιαφερομένου σε ένα κατάστημα της Τραπέζης. Το κατάστημα αυτό της Τράπεζας
καταχωρεί το αίτημα και αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα της Τραπέζης τα στοιχεία
του ενδιαφερόμενου καθώς και του ακινήτου. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα
ελάχιστα απαραίτητα ώστε να έχει δυνατότητα το «αίτημα» να τύχει τεχνικής και
νομικής επεξεργασίας. Η τεχνική επεξεργασία αφορά τελικώς στην εκτιμητική
έκθεση και η νομική επεξεργασία στη δημιουργία της νομικής «ταυτότητας» του
ακινήτου.

Με

την αποστολή

του

αιτήματος

ξεκινάει

η

λειτουργία

του

αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο σε γενική μορφή έχει την παρακάτω δομή:

12

Alpha Αστικά Ακίνητα - www.astikaakinita.gr
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Εισερχόμενο Αίτημα

Καταστήματα – Όμιλος – Τρίτος Πελάτης

Τεχνική Επεξεργασία

Χορήγηση

Β.Δ.
Τράπεζας

Β.Δ.
Εκτιμήσεων

Σχήμα 4-1: Δομή αυτοματοποιημένου συστήματος.
Στη λειτουργία του συστήματος διακρίνουμε τις εξής φάσεις:
•

Εισαγωγή Εντολής στο Σύστημα

•

Έλεγχος Πληρότητας

•

Εκτιμητής - Έλεγχος Πληρότητας Εντολής - Διαδικασίες Εκτίμησης

•

Παραλαβή Έκθεσης – Πρωτοβάθμια Χρέωση Ελεγκτή

•

Έλεγχος Πρωτοβάθμιος ως προς την ορθότητα της έκθεσης

•

Έλεγχος Δευτεροβάθμιος ως προς την ορθότητα των ελέγχων

•

Διεκπεραίωση
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Οι συμμετέχοντες στις φάσεις είναι:
•

Γραμματεία

•

Προϊστάμενος

•

Μηχανικός – Εκτιμητής

•

Ελεγκτής

Στον πίνακα 4.1 φαίνονται τα είδη των αντικειμένων στα οποία μπορεί να αφορά ένα
εισερχόμενο αίτημα.

Αντικείμενο (m)
Κύριο

Ακίνητα Γενικώς
Εξειδίκευση
Διαμέρισμα
Μονοκατοικία
Προκατασκευασμένο
Οικόπεδο
Αγροτεμάχιο
Γραφείο
Κατάστημα

Ξενοδοχειακά
Βιομηχανοστάσια
Μηχανολογικά
Πίνακας 4-1: Είδος αντικειμένου.

Στον πίνακα 4.2 φαίνονται τα είδη των προορισμών για τους οποίους μπορεί να
υποβάλλεται ένα εισερχόμενο αίτημα
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Προορισμός (1)
Αγορά

Επισκευή

Ανέγερση

Αποκατάσταση Διατηρητέου

Αποπεράτωση

Μεταφορά δανείου

Επέκταση

Μετατροπή υφ. δανείου

Πίνακας 4-2: Είδη προορισμού δανείων.
Τέλος, παρουσιάζεται σε μια απλοποιημένη μορφή η λειτουργία του συστήματος
(Σχήμα 4.2).
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Τεχνική Επεξεργασία

Παραλαβή Εντολής

Ανάθεση σε
Μηχανικό

Σύνταξη Έκθεσης

Θεώρηση Έκθεσης

Αποστολή Έκθεσης
προς
Χορηγήσεις

Τιμολόγηση

Φυσικός Φάκελος

Σχήμα 4-2: Λειτουργία Συστήματος.

4.2 Πληροφορίες Βάσης Δεδομένων (ΒΔ)
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων για κάθε συμμετέχοντα –
εμπλεκόμενο (υπάλληλοι – εκτιμητές) έχουν τη μορφή που περιγράφεται στους
παρακάτω πίνακες.
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Πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣ
Εκπρόσωποι Πελατών &
Τρίτων Πελατών

Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο
Επώνυμο / Επωνυμία
Όνομα / Δραστηριότητα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Οδός
Αριθμός
Πόλη
ΤΚ
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email

Κωδικός Πελάτη / Τρίτου
Πελάτη
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email

Πίνακας 4-3: Στοιχεία πελατών.
Στον Πίνακα 4.3 φαίνονται τα στοιχεία των πελατών που αιτούνται μιας υπηρεσίας
από την Τράπεζα.

Γραμματεία

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Υπάλληλοι
Συνεργάτες
Γραφείων

Συνεργάτες
Επαρχίας

Όνομα
Επώνυμο
Γραφείο Υπαγωγής

Όνομα
Επώνυμο
Γραφείο Υπαγωγής

Όνομα
Επώνυμο
Γραφείο Υπαγωγής

Τηλέφωνο Εργασίας
Fax
Email

Τηλέφωνο Εργασίας
Fax
Email
-------------------------Εξειδίκευση (m)
Βαθμολογία (1)
-------------------------Θεωρών (0,1,2)
Όριο Θεώρησης
Είδη Εργασίας (m)
Είδη Εκτιμωμένων
(m)
Νομοί
Δραστηριοποίησης
(m)

Τηλέφωνο Εργασίας
Fax
Email
-------------------------Εξειδίκευση (m)
Βαθμολογία (1)
-------------------------ΑΦΜ
ΔΟΥ
Ενεργός
Πατρώνυμο

Όνομα
Επώνυμο
Κύριο Κατάστημα
Υπαγωγής
Τηλέφωνο Εργασίας
Fax
Email
-------------------------Εξειδίκευση (m)
Βαθμολογία (1)
-------------------------ΑΦΜ
ΔΟΥ
Ενεργός
Πατρώνυμο

Κατηγορία ΦΠΑ

Κατηγορία ΦΠΑ

Τηλέφωνο Κινητό
Τηλέφωνο Κατοικίας
Τηλέφωνο
Επικοινωνίας
Εφαρμοζόμενο
Τιμολόγιο

Τηλέφωνο Κινητό
Τηλέφωνο Κατοικίας
Τηλέφωνο
Επικοινωνίας
Εφαρμοζόμενο
Τιμολόγιο
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Έναρξη Συνεργασίας
Διακοπή
Συνεργασίας

Έναρξη Συνεργασίας
Διακοπή
Συνεργασίας
----------------------Δευτερεύοντα
Καταστήματα
Υπαγωγής (Εντός
Νομού Κυρίου
Καταστήματος) (m)

Πίνακας 4-4: Στοιχεία συμμετεχόντων.
Στον Πίνακα 4.4 εμφανίζονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην ολοκλήρωση
μιας προσφερόμενης υπηρεσίας.

Γραφεία

ΜΟΝΑΔΕΣ
Όμιλος

Ονομασία
Νομός
Πόλη
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email

Ονομασία
Νομός
Πόλη
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email

Καταστήματα
Ονομασία
Νομός
Πόλη
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email
----------------------------------Κωδικός
Διεύθυνση Υπαγωγής
Ενεργό

Εκπρόσωποι Μονάδων
Μονάδα που εκπροσωπεί (επίπεδο Εντολής)
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
Email

Πίνακας 4-5: Στοιχεία καταστημάτων.
Στον Πίνακα 4.5 εμφανίζονται τα στοιχεία του καταστήματος της Τράπεζας που είναι
αρμόδιο για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
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ΕΝΤΟΛΕΣ
Από Μονάδα

Από Τρίτο Πελάτη

Μονάδα (1)
Εκπρόσωπος Μονάδας (1)
Ενδιαφερόμενη Μονάδα (1)
Εκπρόσωπος Ενδιαφερόμενης Μονάδας (1)
Μονάδα Διαβίβασης Εγγράφων (1)
Εκπρόσωπος Μονάδας Διαβίβασης
Εγγράφων (1)
Χρεούμενος (1)
Ενδιαφερόμενος (1)
Εκπρόσωπος Ενδιαφερομένου (1)
------------------------------------------------------Σύνθετη ή Απλή

Τρίτος Πελάτης (1)
Εκπρόσωπος Τρίτου Πελάτη (1)
------------------------------------------------------Συμφωνημένη Αμοιβή Έκθεσης
------------------------------------------------------Μονάδα (1)

ΑΑ Απλής σε Σύνθετη
------------------------------------------------------Γενική Κατηγορία Αντικειμένου (1ο Επίπεδο)
(1)
Εξειδίκευση Αντικειμένου (2ο Επίπεδο) (1)
Θέση Αντικειμένου -> Διεύθυνση /
Τοπωνύμιο (1)
Σύνθετο η Απλό Αντικείμενο
------------------------------------------------------Είδος Εργασίας (m)
Αύξων Αριθμός Είδους Εργασίας (1)
------------------------------------------------------Μηχανικός (Από Εμπλεκόμενους) (1)
Συμφωνημένη Αμοιβή (Μόνο για
Συνεργάτη)

Εκπρόσωπος Μονάδας (1)
Ενδιαφερόμενη Μονάδα (1)
Εκπρόσωπος Ενδιαφερόμενης Μονάδας (1)
Μονάδα Διαβίβασης Εγγράφων (1)
Εκπρόσωπος Μονάδας Διαβίβασης
Εγγράφων (1)
Χρεούμενος (1)
------------------------------------------------------Σύνθετη ή Απλή
ΑΑ Απλής σε Σύνθετη
------------------------------------------------------Γενική Κατηγορία Αντικειμένου (1ο Επίπεδο)
(1)
Εξειδίκευση Αντικειμένου (2ο Επίπεδο) (1)
Θέση Αντικειμένου -> Διεύθυνση /
Τοπωνύμιο (1)
Σύνθετο η Απλό Αντικείμενο
------------------------------------------------------Είδος Εργασίας (m)
Αύξων Αριθμός Είδους Εργασίας (1)
------------------------------------------------------Μηχανικός (Από Εμπλεκόμενους) (1)
Συμφωνημένη Αμοιβή (Μόνο για
Συνεργάτη)

Πίνακας 4-6: Στοιχεία των εντολέων.
Στον Πίνακα 4.6 εμφανίζονται τα στοιχεία των εντολέων προς την Alpha Αστικά
Ακίνητα. Εντολείς μπορεί να είναι κάποιο κατάστημα της Τράπεζας ή ένας τρίτος
απ΄ευθείας. Επίσης, εμφανίζονται το είδος της υπηρεσίας που ζητείται, τα έγγραφα
που έχουν κατατεθεί και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ενιαίο Αρχείο Εκθέσεων
Έκθεση Ανά Τύπο Αντικειμένου &
Τύπο Εργασίας (?)
Κωδικός Απλής Εντολής (1)
Αριθμός Έκδοσης
Αριθμός Αναθεώρησης
Χάρτινη (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Θεωρών 1 (Από Εμπλεκόμενους)
Θεωρών 2 (Από Εμπλεκόμενους)
Βαθμός Δυσκολίας
Κατάλογος Κοινοποιήσεων
Ημερομηνία Παραλαβής
Ημερομηνία Αποστολής
Ημερομηνία Αναπομπής
Κωδικός Εντολής Τράπεζας

Κωδικός Απλής Εντολής (1)
Αριθμός Έκδοσης
Αριθμός Αναθεώρησης
Εκτιμώμενη Αξία
Αντικειμενική Αξία (?)
Περιεχόμενα Έκθεσης

Πίνακας 4-7: Στοιχεία των εκτιμητικών εκθέσεων.
Στον Πίνακα 4.7 καταγράφονται τα στοιχεία των εκτιμητικών εκθέσεων.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Κωδικός Απλής Εντολής (1)
Είδος Εργασίας
Γενική Κατηγορία Αντικειμένου
Εξειδίκευση Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία
Αξία Προηγούμενης Έκδοσης Έκθεσης
---------------------------------------------------------------------Συμφωνημένη Αμοιβή (3οι Πελάτες)
---------------------------------------------------------------------Εφαρμοζόμενο Τιμολόγιο (Συνεργάτη)
Συμφωνημένη Αμοιβή (Συνεργάτη)
Οδοιπορικά (Συνεργάτη)
Εκτός Έδρας (Συνεργάτη)
---------------------------------------------------------------------Οδοιπορικά (Υπαλλήλου)
Εκτός Έδρας (Υπαλλήλου)
---------------------------------------------------------------------Οφειλή -> Συνεργάτη
Χρέωση -> Τράπεζα
---------------------------------------------------------------------Σύνολα Σύνθετης Εντολής

Πίνακας 4-8: Στοιχεία αμοιβών τρίτων.

Στον Πίνακα 4.8 καταγράφονται οι αμοιβές τρίτων για την ολοκλήρωση της
υπηρεσίας.
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4.3 Διερεύνηση Δυνατότητας Αξιοποίησης των Πληροφοριών της
Βάσης Δεδομένων
Η Βάση Δεδομένων που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4.2 εμπεριέχει
πληροφορίες οι οποίες έχουν άμεση χαρτογραφική αναφορά και αφορούν:
-

στους πελάτες της Τράπεζας (διεύθυνση κατοικίας)

-

στα καταστήματα των Τραπεζών (διεύθυνση έδρας)

-

στα δανειοδοτημένα υποθηκευμένα ακίνητα (διεύθυνση ακινήτου)

-

στους μηχανικούς – εκτιμητές (διεύθυνση επαγγελματικής έδρας)

Επομένως, ένα Σ.Π.Γ. μπορεί άμεσα να αντλήσει τις πληροφορίες αυτές και κατ’
επέκταση να τις εμφανίσει γενικά ή αναλυτικά σε χάρτες.

Αξιοποιώντας τις υπόλοιπες πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων, που δεν έχουν
άμεση χαρτογραφική απεικόνιση, μπορεί να δημιουργήσει απλούς ή σύνθετους
θεματικούς χάρτες σύνθεσης των πληροφοριών αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες μιας
Τράπεζας.

Απλοί θεματικοί χάρτες (layers) μπορεί να είναι χάρτες της Χώρας, των Νομών, των
ΟΤΑ με:
-

τα καταστήματα μιας Τράπεζας

-

τους δανειολήπτες

-

τα δανειοδοτημένα ακίνητα

-

τους μηχανικούς εκτιμητές

Σύνθετοι θεματικοί χάρτες μπορεί να είναι:
-

χάρτες της Χώρας, των Νομών, των ΟΤΑ με τα καταστήματα μιας
Τράπεζας, με τους δανειολήπτες ή και με τα δανειοδοτημένα ακίνητα

-

χάρτες ανά κατάστημα της Τράπεζας με τους δανειολήπτες ή και με τα
δανειοδοτημένα ακίνητα
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-

χάρτες ανά κατάστημα μιας Τράπεζας σε συσχετισμό με το ύψος των
δανείων (0 - 100.000 €, 100.000 – 300.000 € κλπ.)

-

χάρτες της Χώρας, των Νομών, των ΟΤΑ με τα συνολικά ύψη δανείων
ή και ανά κλιμάκωση δανείων

-

χάρτες ανά κατάστημα της Τράπεζας με τους εκτιμητές - μηχανικούς
σε συσχετισμό με τον αριθμό εκθέσεων που έχουν ολοκληρώσει ή και
με το ύψος των εκτιμητικών εκθέσεων τους

Επομένως, από αυτήν την καταγραφή φαίνεται ότι ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ. μπορεί
να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων για
όσα αντικείμενα έχουν χαρτογραφική αναφορά (διεύθυνση) και με απλή ή συνθετική
επεξεργασία για τις υπόλοιπες ποιοτικές ή και ποσοτικές που συνδέονται με αυτά.

47

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5.1 Βασικά Ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ένα Σύστημα
για τις Δραστηριότητες μιας Τράπεζας
Ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ. καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στις
δραστηριότητες μιας Τράπεζας συσχετίζοντας πληροφορίες και χάρτες. Τέτοιας
μορφής βασικά ερωτήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας
είναι:
¾ Εξυπηρετούν τα υποκαταστήματα της Τράπεζας τους νέους πελάτες –
δανειολήπτες;
¾ Υπάρχει ανάγκη για χωροθέτηση νέου καταστήματος ώστε να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα με βάση την περιοχή κατοικίας των νέων πελατών δανειοληπτών;
¾ Πώς θα προσεγγίσει τους νέους πελάτες – δανειολήπτες, το τμήμα marketing της
Τράπεζας; Σε ποιες περιοχές είναι συγκεντρωμένοι; Πρέπει να ενεργήσει
συνολικά σε όλη την περιφέρεια ή να τους αντιμετωπίσει ως ειδική ομάδα;
¾ Ποια καταστήματα δίνουν το μεγαλύτερο αριθμό δανείων; Τι γεωγραφική
διασπορά έχουν τα δάνεια αυτά με βάση τη διεύθυνση του δανειοδοτούμενου
ακινήτου;

5.2 Στοιχεία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
Το κτηματολογικό Σύστημα Πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της
διπλωματικής αποτελεί ένα υποσύστημα του συνολικού που έχει αναπτύξει η
Geosynthesis AE με νέο περιεχόμενο και νέα κωδικοποίηση στη βάση δεδομένων και
με πρόσθετα στοιχεία ως προς τα ύψη δανείων, το είδος δανείων (στεγαστικά), τη
γεωγραφική κατανομή των δανείων κλπ.
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Το Κτηματολογικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που αναπτύχθηκε για τις
ανάγκες της παρούσας εργασίας, αποτελείται από τρία βασικά δομικά συστατικά:
1. Το λογισμικό Σ.Π.Γ. το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία, διαχείριση
και επεξεργασία των χωρικών δεδομένων
2. Την βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται τα χωρικά και τα περιγραφικά
δεδομένα
3. Τη συλλογή των δεδομένων
Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η Αττική. Η περιοχή της
Αττικής προσφέρεται γιατί διαθέτει μεγάλο αριθμό Δήμων, υπάρχει μεγάλος αριθμός
δανείων λόγω της υπέρογκης ανάπτυξης της και υπάρχει πληθώρα καταστημάτων της
Τράπεζας.

5.2.1

Το Λογισμικό

Ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη του Γ.Σ.Π. χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
GeoMedia Professional το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα G.I.S. της Intergraph. Το
Geomedia Professional είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, με το οποίο οι χρήστες του
μπορούν να διαβάζουν και να τροποποιούν δεδομένα, καθώς και να πραγματοποιούν
περίπλοκες ψηφιοποιήσεις και διορθώσεις επί των δεδομένων. Επιπλέον, παρέχει την
δυνατότητα συνένωσης

γεωγραφικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές,

διαφορετικά format και διαφορετικά συστήματα προβολών σε ένα ενιαίο περιβάλλον
για ταυτόχρονη και εύκολη χρήση.

Ο χρήστης μπορεί να υλοποιεί πολύπλοκα

ερωτήματα σε χωρικά και σε περιγραφικά δεδομένα από διαφορετικές πηγές, να
δημιουργήσει πολλαπλές όψεις χαρτών υψηλών προδιαγραφών σε ενιαίο περιβάλλον
και να εκτυπώνει με ευκολία τους παραγόμενους χάρτες. Τέλος το λογισμικό
επιτρέπει

την

εύκολη

δημιουργία

παραμετροποιημένων

εφαρμογών,

χρησιμοποιώντας διαδεδομένα προγραμματιστικά εργαλεία, όπως αυτά της
τεχνολογίας .ΝΕΤ της Microsoft.
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Σχήμα 5-1: GeoMedia Professional.
Πηγή: GeoMedia Professional.
5.2.2

Βάση δεδομένων

Αποτελεί την καρδιά του συστήματος Γ.Σ.Π., δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα
(χωρικά και περιγραφικά) καθώς και τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται στη Βάση
Δεδομένων. Η Βάση Δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Microsoft SQL
Server 2005, το οποίο θεωρείται από τα πιο εύχρηστα και πιο διαδεδομένα λογισμικά
επεξεργασίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων ενώ είναι πλήρως συμβατό με το
λογισμικό Γ.Σ.Π. GeoMedia Professional. Η Βάση Δεδομένων περιέχει τους
παρακάτω πίνακες. Η δομή των βασικών πινάκων αναλύεται στα επιμέρους
κεφάλαια.
Ονομασία Πίνακα
G_DimoiMK
G_Nomoi
G_Odoi
G_TK
Green
Akinita
Blocks
Katastimata_Alpha
Daneioliptes
Pelates
Ektimites_Mixanikoi
POIS
Rivers
Railway
Labels_Geitonies
Labels_Elta
Labels_Roads
Labels_POIS
Labels_Nomoi

Φυσική Σημασία
Όρια Δήμων
Όρια Νομών
Οδικό Δίκτυο
Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών
Χώροι Πρασίνου
Δανειοδοτούμενα Ακίνητα
Οικοδομικά Τετράγωνα
Καταστήματα Τραπεζών
Δανειολήπτες
Πελάτες Τραπέζης
Εκτιμητές - Μηχανικοί
Σημεία Ενδιαφέροντος
Ποτάμια
Σιδηροδρομικές Γραμμές
Ετικέτες Γειτονιών
Ετικέτες ΤΚ
Ετικέτες Δρόμων
Ετικέτες Σημείων Ενδιαφέροντος
Ετικέτες Νομών.
Πίνακας 5-1: Πίνακες του Γ.Σ.Π.
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5.2.3

Δεδομένα

Τα Δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος.
Η ακρίβεια των χωρικών δεδομένων, η ορθότητα και πληρότητα των θεματικών
πληροφοριών σε συνδυασμό με τις διαδικασίες ενημέρωσης των υποβάθρων ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα στην
υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος. Τα Ψηφιακά Υπόβαθρα
που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία, προμηθεύτηκαν από την εταιρεία
Geosynthesis. Πιο συγκεκριμένα τα ψηφιακά δεδομένα, ομαδοποιημένα σε θεματικά
επίπεδα ανάλογα με το αντικείμενο ενδιαφέροντος, βρίσκονται σε vector μορφή,
καλύπτουν

πλήρως

τη

γεωγραφική

έκταση

της

περιοχής

ενδιαφέροντος,

χρησιμοποιούν το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, και η τελευταία επικαιροποίηση
τους έγινε το 2006. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία
δύναται να κατηγοριοποιηθούν σε δυο βασικές κατηγορίες:
1. Τον Βασικό χάρτη
2. Τα Τραπεζικά Δεδομένα

Ο Βασικός χάρτης αποτελείται από εκείνα τα θεματικά επίπεδα που συνθέτουν το
βασικό αστικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από
τα παρακάτω επίπεδα πληροφορίας:
o Όρια Δήμων
o Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών
o Οικοδομικά Τετράγωνα
o Οδικό Δίκτυο
o Χώροι Πρασίνου

Τα Τραπεζικά Δεδομένα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες και παραδόθηκαν
υπό μορφή περιγραφικής πληροφορίας. Αποτελούνται από:
o Τα Καταστήματα των Τραπεζών
o Τα Δανειοδοτούμενα Ακίνητα
o Τους Εκτιμητές-Μηχανικούς
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Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παρούσης εργασίας, το σύνολο των
Τραπεζικών δεδομένων απέκτησε χωρική αναφορά μέσω της διαδικασίας της
γεωκωδικοποίησης. Με τον τρόπο αυτό τα Τραπεζικά Δεδομένα ενσωματώθηκαν με
μεγάλη ακρίβεια στον ψηφιακό χάρτη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η περαιτέρω
επεξεργασία των δεδομένων.

Γεωκωδικοποίηση καλείται η διαδικασία κατά την οποία η περιγραφική πληροφορία
για την θέση ενός σημείου μετασχηματίζεται σε συντεταγμένες στο γεωγραφικό
σύστημα

αναφοράς

που

χρησιμοποιούμε.

Στη

συγκεκριμένη

μελέτη

χρησιμοποιήθηκαν ως περιγραφικές πληροφορίες για τη γεωκωδικοποίηση οι
διευθύνσεις των αντικειμένων.
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5.3 Ανάλυση Δεδομένων
Πολύ σημαντική παράμετρος, πέρα από την οριζοντιογραφική ακρίβεια των χωρικών
δεδομένων, αποτελεί η περικλειόμενη περιγραφική πληροφορία που περιέχεται σε
κάθε μια θεματική ενότητα. Στην παράγραφο αυτή κάθε ένα θεματικό επίπεδο
περιγράφεται ξεχωριστά ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του καθώς και η δομή των βασικών πινάκων.

5.3.1 Θεματικά επίπεδα βασικού χάρτη
• Όρια Δήμων
Γεωμετρία του υποβάθρου
Τα Όρια γειτονικών Δήμων είναι ένα θεματικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής στο
οποίο είναι αποθηκευμένη η χωρική πληροφορία των περιγραμμάτων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

Dimos_id

Mοναδικός Κωδικός

INTEGER

Name

Ονομασία δήμου ή κοινότητας

CHAR(30)

Code01

Κωδικός δήμου ή κοινότητας CHAR(4)
2001

Capital

Ονομασία

έδρας

δήμου

ή CHAR(30)

κοινότητας
Area

Εμβαδόν

DOUBLE

Perimeter

Περίμετρος

DOUBLE

Πίνακας 5-2: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τα Όρια Δήμων.
• Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών
Τα Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών είναι ένα θεματικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής
στο οποίο είναι αποθηκευμένη η χωρική πληροφορία των περιγραμμάτων, των ζωνών
των Ταχυδρομικών Κωδικών.
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Γεωμετρία του υποβάθρου
Η γεωγραφική απεικόνιση των Ταχυδρομικών Κωδικών, έχει γίνει με τη μορφή
πολυγώνων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

T_K_id

Mοναδικός Κωδικός

INTEGER

T_K

Ταχυδρομικός

CHAR(5)

κώδικας
Area

Εμβαδόν

DOUBLE

Perimeter

Περίμετρος

DOUBLE

Πίνακας 5-3:Τεχνικά χαρακτηριστικά για τα Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών.
•

Οικοδομικά Τετράγωνα

Γεωμετρία του υποβάθρου
Τα θεματικό επίπεδο των Οικοδομικών Τετραγώνων περιέχει όλη τη χωρική
πληροφορία που αναφέρεται στα Οικοδομικά Τετράγωνα του Νομού Αττικής.

Η γεωγραφική απεικόνιση των απογραφικών τετραγώνων
2001, έχει γίνει με τη μορφή

βάσει της απογραφής

πολυγώνων. Υπάρχει απόλυτη προσαρμογή του

υποβάθρου με το αντίστοιχο του οδικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη
απεικόνιση και των δύο ενώ παράλληλα ενσωματώνει για κάθε μία εγγραφή,
πληροφορίες όπως ο κωδικός της ΕΣΥΕ, τον πραγματικό πληθυσμό που περιέχει το
Οικοδομικό Τετράγωνο κ.α.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

Block_id

Mοναδικός Κωδικός

INTEGER

Code01

Κωδικός οικοδομικού τετραγώνου ΕΣΥΕ CHAR(8)
2001

Pop01

Πραγματικός πληθυσμός ΕΣΥΕ 2001

INTEGER

Area

Εμβαδόν

DOUBLE

Perimeter

Περίμετρος

DOUBLE

Πίνακας 5-4:Τεχνικά χαρακτηριστικά και τα Οικοδομικά Τετράγωνα.
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•

Οδικό Δίκτυο

Το Οδικό Δίκτυο αποτελεί ίσως, το πιο σημαντικό θεματικό επίπεδο δεδομένων,
καθώς οι πληροφορίες που ενσωματώνει είναι ιδιαιτέρως πολύτιμες για πλειάδα
εφαρμογών.
Γεωμετρία του δικτύου
Η γεωγραφική απεικόνιση των δρόμων έχει γίνει με τη μέθοδο της απόδοσης των
αξόνων

(street

ceterlines),

ως

τεθλασμένων

γραμμών

καθώς

και

των

αξονοδιασταυρώσεων των οδών. Σε κάθε τμήμα δρόμου μεταξύ διασταυρώσεων,
αντιστοιχεί μια γραμμή (arc). Δρόμοι διπλής κατεύθυνσης παριστάνονται με έναν
μόνο άξονα εκτός από τους δρόμους με νησίδα οι οποίοι απεικονίζονται με δυο
άξονες. Οι γραμμές είναι συνεχείς και τα άκρα τους (nodes) υπάρχουν σε
αξονοδιασταυρώσεις ή όπου αλλάζει κάποιο από τα στοιχεία που υπάρχουν
προσαρτημένα στην αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα των περιγραφικών στοιχείων
(attribute table).

Η κατεύθυνση των διανυσμάτων των γραμμών ακολουθεί τη φορά ψηφιοποίησης και
είναι ενιαία για όλα τα τμήματα (segments, links) που αποτελούν μία οδό. Η φορά
ταυτίζεται με την ακολουθία των αριθμήσεων για τις οδούς όπου υπάρχουν
διαθέσιμες διευθύνσεις κτιρίων.

Οι ανισόπεδοι κόμβοι, όσοι υπάρχουν, απεικονίζονται με διακεκριμένες γραμμές. Οι
γραμμές που ανήκουν στην ίδια ανισόπεδη διάβαση δεν εμφανίζουν κοινούς κόμβους
με τις υπόλοιπες στα σημεία των διασταυρώσεων (non-planar lines). Η τοπολογική
συνάφεια και συνεκτικότητα (topology and network connectivity) του οδικού δικτύου
εξασφαλίζεται με την απόλυτη σύμπτωση των άκρων των γειτονικών γραμμών που
συγκλίνουν σε κάθε διασταύρωση.

Γεωμετρική ακρίβεια και διακριτική ικανότητα των στοιχείων
Όσον αφορά στο αστικό οδικό δίκτυο της περιοχής κάλυψης δεδομένου ότι
προέρχεται από κλίμακα 1:5.000, η οριζοντιογραφική ακρίβεια είναι ±2.5 μέτρα και
απεικονίζονται όλα τα τμήματα δρόμων με μήκος τουλάχιστον 6 μέτρα.
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i. ΑΞΟΝΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Γεωγραφική ψηφιακή βάση δεδομένων του οδικού δικτύου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

Road_id

Mοναδικός Κωδικός

INTEGER

Name_gr

Ονομασία δρόμου (Ελληνικά)

CHAR(100)

Name_eng

Ονομασία δρόμου (Λατινικά)

CHAR(100)

Length

Μήκος

INTEGER

L_ADD_From Αριστερά αρίθμηση από

INTEGER

L_ADD_To

INTEGER

Αριστερά αρίθμηση έως

R_ADD_From Δεξιά αρίθμηση από

INTEGER

R_ADD_To

Δεξιά αρίθμηση έως

INTEGER

L_ΤΚ

Ταχυδρομικός

Κώδικας CHAR(5)

Αριστερά
R_ΤΚ

Ταχυδρομικός Κώδικας Δεξιά

CHAR(5)

L_Dimos

Δήμος Αριστερά

CHAR(50)

R_Dimos

Δήμος Δεξιά

CHAR(50)

Dir

Κατεύθυνση Δρόμου

INTEGER

Streetype

Χαρακτηρισμός Οδού

CHAR(2)

Πίνακας 5-5: Τεχνικά χαρακτηριστικά για το Οδικό Δίκτυο.
Dir (Κατεύθυνση Δρόμου)
0 : Διπλής κατεύθυνσης
1 : Μονοδρόμηση, κυκλοφοριακή φορά ίδια με αυτή της τοπολογίας του τόξου
(κυκλοφοριακή φορά από τον αρχικό κόμβο προς τον τελικό κόμβο)
-1 : Μονοδρόμηση, κυκλοφοριακή φορά αντίθετη με αυτή της τοπολογίας του τόξου
(κυκλοφοριακή φορά από τον τελικό κόμβο προς τον αρχικό κόμβο)
2 : Πεζόδρομος
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Street type (Χαρακτηρισμός Oδού) Æ Κατηγοριοποίηση κατά Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ε1: Πρωτεύον εθνικό δίκτυο,
Ε2: Δευτερεύον εθνικό δίκτυο,
Ε3: Τριτεύον εθνικό δίκτυο,
Κ1: Πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο,
Κ2: Δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο,
Κ3: Κοινοτικό δίκτυο.
• Χώροι Πρασίνου
Οι χώροι πρασίνου είναι ένα θεματικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής, που περιέχει
όλους τους χώρους πρασίνου όπως είναι οι πλατείες, τα άλση, τα πάρκα, οι λόφοι κτλ.
Γεωμετρία του υποβάθρου
Η γεωγραφική απεικόνιση των Χώρων Πρασίνου, έχει γίνει με τη μορφή πολυγώνων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

Green_id

Mοναδικός Κωδικός

INTEGER

Description

Περιγραφή

CHAR(50)

Area

Εμβαδόν

DOUBLE

Perimeter

Περίμετρος

DOUBLE

Πίνακας 5-6: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τους Χώρους Πρασίνου.
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5.3.2

Θεματικά επίπεδα τραπεζικών δεδομένων

o Τα Καταστήματα των Τραπεζών
Πεδίο
Katastima_id
Name
Address
T_K
Taxydromiki_perioxi
Phone
Nomos
Arithmos_daneiwn
Ypsos_daneiwn

Περιγραφή
Μοναδικός Κωδικός
Ονομασία καταστήματος
Διεύθυνση καταστήματος
Ταχυδρομικός κώδικας
Ονομασία δήμου ή
κοινότητας
Τηλέφωνο καταστήματος
Ονομασία νομού
Αριθμός δανείων
Ύψος δανείων

Τύπος δεδομένων
INTEGER
CHAR(30)
CHAR(50)
CHAR(5)
CHAR(30)
CHAR(10)
CHAR(30)
INTEGER
DOUBLE

Πίνακας 5-7: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τα καταστήματα τραπεζών.
o Τα Δανειοδοτούμενα Ακίνητα
Πεδίο
Akinita_id
First_name
Last_name
Address
T_K
Taxydromiki_perioxi
Phone
Nomos
Area
Description
Trapeza_id
Ypsos_daneiou

Περιγραφή
Μοναδικός Κωδικός
Όνομα ιδιοκτήτη
Επώνυμο ιδιοκτήτη
Διεύθυνση ακινήτου
Ταχυδρομικός κώδικας
Ονομασία δήμου ή
κοινότητας
Τηλέφωνο ακινήτου
Ονομασία νομού
Εμβαδόν
Περιγραφή
Κατάστημα δανειοδότησης
Ύψος δανείου

Τύπος δεδομένων
INTEGER
CHAR(30)
CHAR(30)
CHAR(50)
CHAR(5)
CHAR(30)
CHAR(10)
CHAR(30)
DOUBLE
CHAR(50)
INTEGER
DOUBLE

Πίνακας 5-8: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τα δανειοδοτηθέντα ακίνητα.
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o Τους Εκτιμητές-Μηχανικούς
Πεδίο
Ektimitis_id
First_name
Last_name
Address
T_K
Taxydromiki_perioxi
Phone
Nomos

Περιγραφή
Μοναδικός Κωδικός
Όνομα εκτιμητήμηχανικού
Επώνυμο εκτιμητήμηχανικού
Διεύθυνση εκτιμητή
μηχανικού
Ταχυδρομικός κώδικας
Ονομασία δήμου ή
κοινότητας
Τηλέφωνο εκτιμητήμηχανικού
Ονομασία νομού

Τύπος δεδομένων
INTEGER
CHAR(30)
CHAR(30)
CHAR(50)
CHAR(5)
CHAR(30)
CHAR(10)
CHAR(30)

Πίνακας 5-9: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τους Εκτιμητές – Μηχανικούς.

5.4 Παρουσίαση Δεδομένων – Παραγωγή Θεματικών Χαρτών
5.4.1

Περιοχή Μελέτης

Ως περιοχή εφαρμογής επιλέχθηκε ο Νομός Αττικής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Νομού Αττικής που εξυπηρετούν το αντικείμενο της διπλωματικής είναι:
-

Επαρκής αριθμός δήμων

-

Αστικές περιοχές

-

Ημιαστικές περιοχές

-

Περιαστικές περιοχές

-

Διαφορετικές πυκνότητες πληθυσμού

-

Επεκτάσεις σχεδίων

-

Περιοχές παλαιών σχεδίων

-

Περιοχές έντονης έως μικρής ανοικοδόμησης

-

Κάτοικοι όλων των οικονομικών τάξεων

-

Μεγάλος αριθμός καταστημάτων Τράπεζας

-

Μεγάλος αριθμός δανειοδοτήσεων σε διαφορετικά οικονομικά μεγέθη

-

Παροχή στοιχείων από Alpha Αστικά Ακίνητα

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν στην επιλεγείσα περιοχή ικανά δείγματα ώστε
να χαρακτηριστεί ως αντιπροσωπευτική και να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής
συμπερασμάτων – αποτελεσμάτων με ιδιαίτερη πιστότητα.
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Ο Νομός Αττικής, διασπάται σε τέσσερις διοικητικές υποδιαιρέσεις. Αυτές είναι οι
Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και παρουσιάζονται
στον παρακάτω χάρτη.

Υπόμνημα
Όρια Νομαρχίας

Χάρτης 5-1: Περιοχή Μελέτης – Λεκανοπέδιο Αττικής.

Τα όρια του Νομού Αττικής, των Δήμων, των Νομαρχιών και η ακτογραμμή έχουν
ληφθεί από την ψηφιοποίηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (1995).
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5.4.2

Τραπεζικά Καταστήματα στην Περιοχή Μελέτης

Ο χάρτης που ακολουθεί δείχνει τη γεωγραφική κατανομή των 166 καταστημάτων
της Τράπεζας στην περιοχή μελέτης.

Χάρτης 5-2: Διασπορά Καταστημάτων Τραπέζης.
Στον χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι ο κύριος όγκος των καταστημάτων της Τράπεζας
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών όπου αφ’ενός μεν υπάρχει
εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού και επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου
εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ανοικοδόμησης λόγω της ύπαρξης περιοχών
εντός σχεδίου. Αντίθετα, παρατηρούμε ότι στις περιοχές Δυτικής και Ανατολικής
Αττικής υπάρχει ακόμη μικρός αριθμός καταστημάτων αλλά οι περιοχές αυτές
αποτελούν βασικό στόχο ανάπτυξης νέων καταστημάτων λόγω της αναμενόμενης
ανοικοδόμησης και της αντίστοιχης μετακίνησης πληθυσμού και επιχειρήσεων στις
περιοχές αυτές.
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Ν. ΑΘΗΝΩΝ
23

5
Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

18
120

Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχήμα 5-2: Διασπορά Καταστημάτων Τραπέζης ανά Νομαρχία.
Στο παραπάνω σχήμα εμφανίζονται σε μορφή πίτας τα καταστήματα της Τράπεζας
ανά Νομαρχία. Παρατηρούμε ότι τη συντριπτική πλειοψηφία έχει η Νομαρχία
Αθηνών.
Παρακάτω, απεικονίζεται ο χάρτης με τα τραπεζικά καταστήματα Αθηνών και
Πειραιώς.

Χάρτης 5-3: Καταστήματα Τραπέζης Αθηνών και Πειραιώς.
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5.4.3

Δανειοδοτηθέντα Ακίνητα στην Περιοχή Μελέτης

Ο ακόλουθος θεματικός χάρτης παρουσιάζει τη διασπορά των 11217 ακινήτων που
έχουν δανειοδοτηθεί από τα καταστήματα της Τράπεζας στο Νομό Αττικής το έτος
2007.

Χάρτης 5-4: Διασπορά Δανειοδοτούμενων Ακινήτων.
Στον παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι ο κύριος όγκος των δανειοδοτηθέντων
ακινήτων βρίσκεται στα όρια της Νομαρχίας Αθηνών και αρχίζει να επεκτείνεται σε
περιοχές

της

Ανατολικής

Αττικής.

Οι

περιοχές

αυτές

αφορούν

κυρίως

νεοεντασσόμενες σε σχέδια πόλης περιοχές. Αντίθετα, παρατηρούμε ότι σε μεγάλο
τμήμα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής δεν έχουν δανειοδοτηθεί ακίνητα γιατί
υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μελέτες πράξεων εφαρμογής και επομένως στην
ουσιαστική έναρξη έργων υποδομής και στην ανοικοδόμηση.
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5.4.4

Εκτιμητές Μηχανικοί στην Περιοχή Μελέτης

Στον παρακάτω χάρτη διακρίνονται οι 75 εκτιμητές-μηχανικοί, που συνεργάζονται με
τα καταστήματα της Τράπεζας, όπως αυτοί έχουν κατανεμηθεί στην περιοχή μελέτης.

Χάρτης 5-5: Διασπορά Εκτιμητών Μηχανικών.

Στον χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι οι εκτιμητές – μηχανικοί στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, εκεί όπου χορηγούνται τα
περισσότερα δάνεια και υπάρχουν τα περισσότερα καταστήματα της Τράπεζας.
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5.4.5

Τραπεζικά Καταστήματα, Δανειοδοτηθέντα Ακίνητα και Εκτιμητές
Μηχανικοί

Ο ακόλουθος θεματικός χάρτης είναι σύνθεση των τριών προηγούμενων χαρτών και
παρουσιάζει τα 166 καταστήματα, τα 11217 δανειοδοτούμενα ακίνητα και τους 75
εκτιμητές-μηχανικούς στην περιοχή μελέτης.

Χάρτης 5-6: Κατανομή Καταστημάτων, Δανειοδοτηθέντων ακινήτων και Εκτιμητών –
Μηχανικών.

Στον χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι ο κύριος όγκος των καταστημάτων, των
δανειοδοτηθέντων ακινήτων και των εκτιμητών – μηχανικών βρίσκονται σε ίδια
περιοχή, αυτήν της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και παράλληλα υπάρχουν τάσεις
ανάπτυξης στην Ανατολική Αττική.
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5.4.6

Τραπεζικά Καταστήματα και Δανειοδοτηθέντα Ακίνητα σε Επίπεδο
Δήμων

Χάρτης 5-7: Πινακίδες Διανομής Τραπεζικών καταστημάτων και δανειοδοτηθέντων
ακινήτων.

Στο χάρτη αυτό εμφανίζονται τα όρια των ΟΤΑ στο νομό Αττικής και η διανομή των
πινακίδων 1-4 όπου θα εμφανιστούν τα τραπεζικά καταστήματα και τα
δανειοδοτηθέντα ακίνητα σε μικρότερη κλίμακα.
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Χάρτης 5-8: Καταστήματα και δανειοδοτηθέντα ακίνητα σε επίπεδο Δήμων
(Πειραιάς).

Στο χάρτη 5-8 εμφανίζονται τα τραπεζικά καταστήματα και τα δανειοδοτηθέντα
ακίνητα στους Δήμους Πειραιώς, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάματος, Νίκαιας,
Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου.

Εύκολα, παρατηρούμε ότι ο Δήμος Πειραιώς έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό καταστημάτων, τα οποία έχουν χορηγήσει μεγάλο αριθμό δανείων, λόγω της
συγκέντρωσης μεγάλου πληθυσμού και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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Χάρτης 5-9: Καταστήματα και δανειοδοτηθέντα ακίνητα σε επίπεδο Δήμων (Αθήνα).

Στο χάρτη 5-9 εμφανίζονται τα τραπεζικά καταστήματα και τα δανειοδοτηθέντα
ακίνητα στους Δήμους Αθηναίων, Ταύρου, Καλλιθέας, Δάφνης, Υμηττού, Βύρωνα,
Καισαριανής, Ζωγράφου, Παπάγου, Νέου Ψυχικού, Ψυχικού, Φιλοθέης, Γαλατσίου,
Νέας Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων και Περιστερίου.

Παρατηρούμε, ότι ο Δήμος Αθηναίων καθώς και οι όμοροι Δήμοι αποτελούν πλέον
ένα Μητροπολιτικό κέντρο όπου συγκεντρώνονται μεγάλα τμήματα πληθυσμού και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου χορηγείται και μεγάλος αριθμός
δανείων.
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Χάρτης 5-10: Καταστήματα και δανειοδοτηθέντα ακίνητα σε επίπεδο Δήμων (Βόρεια
Προάστια).

Στον

παραπάνω

χάρτη

εμφανίζονται

τα

τραπεζικά

καταστήματα

και

τα

δανειοδοτηθέντα ακίνητα στους Δήμους βόρεια της Αθήνας. Αυτοί είναι οι Δήμοι
Ψυχικού, Γαλατσίου, Φιλοθέης, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης,
Λυκόβρυσης, Πεύκης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Μελισσίων, Νέας Πεντέλης,
Βριλησσίων, Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής.

Στο χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι υπάρχει σχεδόν ισοκατανομή στους ΟΤΑ και ως
προς τον αριθμό καταστημάτων αλλά και ως προς τον αριθμό των δανειοδοτηθέντων
ακινήτων. Αυτό εν μέρει αιτιολογείται από την τάση μετακίνησης πολιτών, την
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τελευταία 20ετία προς τα προάστια αυτά αλλά και από την ύπαρξη εντός σχεδίου
περιοχών σε αυτούς τους ΟΤΑ.

Χάρτης 5-11: Καταστήματα και δανειοδοτηθέντα ακίνητα σε επίπεδο Δήμων (Νότια
Προάστια).
Στο χάρτη 5-11 εμφανίζονται τα τραπεζικά καταστήματα και τα δανειοδοτηθέντα
ακίνητα στα νοτιότερα προάστια. Οι Δήμοι που απεικονίζονται είναι αυτοί της Νέας
Σμύρνης,

Παλαιού

Φαλήρου,

Αλίμου,

Αγίου

Δημητρίου,

Ηλιούπολης,

Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας.

Στον εν λόγω χάρτη παρατηρούμε μεγαλύτερη συγκέντρωση καταστημάτων
Τραπέζης και μεγαλύτερο αριθμό χορήγησης δανείων στο Δήμο Γλυφάδας, γεγονός
που εν μέρει αιτιολογείται από τη λειτουργία του Δήμου Γλυφάδας ως πόλου έλξης
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πληθυσμού και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και καθιέρωσης του ως κέντρου
των νοτίων προαστίων.

Ο ακόλουθος χάρτης είναι μεγάλης κλίμακας και παρουσιάζει τα τραπεζικά
καταστήματα αλλά και τα δανειοδοτούμενα ακίνητα σε κεντρική περιοχή του Δήμου
Νέας Σμύρνης.

Χάρτης 5-12: Τραπεζικά καταστήματα και δανειοδοτούμενα ακίνητα σε κεντρική
περιοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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5.4.7

Τραπεζικά Καταστήματα και Αριθμός Χορηγηθέντων Δανείων

Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει γεωγραφικά κατανεμημένα τα καταστήματα της
Τράπεζας με βάση των αριθμό χορηγηθέντων δανείων.

Χάρτης 5-13: Κατανομή Αριθμού Χορήγησης Δανείων ανά τραπεζικό κατάστημα.

Στο χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερος αριθμός δανείων έχει χορηγηθεί
από τα Τραπεζικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και του
Πειραιά. Επίσης, παρατηρούμε ότι υπάρχει αισθητή αύξηση στην Ανατολική Αττική
ενώ στη Δυτική Αττική η χορήγηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
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5.4.8

Τραπεζικά Καταστήματα και Ύψος Χορηγηθέντων Δανείων

Εδώ διακρίνονται πάλι τα τραπεζικά καταστήματα με βάση, όμως, το ύψος
χορηγηθέντων δανείων.

Χάρτης 5-14: Ύψος Χορηγηθέντων Δανείων ανά τραπεζικό κατάστημα.

Στο χάρτη 5-14

παρατηρούμε, επίσης, ότι το μεγαλύτερο ύψος δανείων έχει

χορηγηθεί από τα Τραπεζικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και
του Πειραιά.
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5.4.9

Διερεύνηση Εξυπηρέτησης Πελατών με Χρήση Οχήματος

Για να διερευνηθεί εάν εξυπηρετούνται οι νέοι πελάτες – δανειολήπτες από τα
υπάρχοντα τραπεζικά καταστήματα παρήχθη ένας θεματικός χάρτης στην περιοχή
μελέτης στον οποίο εμφανίζονται τα Τραπεζικά καταστήματα, τα δανειοδοτηθέντα
ακίνητα και μια ζώνη επιρροής 3 km γύρω από κάθε κατάστημα. Η ζώνη επιρροής
των 3 km επιλέχθηκε με βάση το κριτήριο που θέτει η Τράπεζα ως ιδανική απόσταση
που εξυπηρετείται ένας πελάτης χρησιμοποιώντας όχημα για την πρόσβασή του στο
κατάστημα.

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι ζώνες επιρροής 3 km του κάθε καταστήματος
καθώς και τα δανειοδοτούμενα ακίνητα στην περιοχή μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο
διακρίνονται τα ακίνητα που δεν ανήκουν στη ζώνη επιρροής κάποιου καταστήματος,
δηλαδή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα από αυτό με τη χρήση οχήματος.
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Χάρτης 5-15: Ζώνες 3km από Καταστήματα Τραπεζών.
Στον ακόλουθο χάρτη σημειώνονται δύο περιοχές που περιλαμβάνουν σημαντικό
αριθμό δανειοδοτούμενων ακινήτων αλλά και πελατών της Τράπεζας και δεν
περιλαμβάνονται στη ζώνη επιρροής κάποιου από τα καταστήματα. Οι περιοχές αυτές
προτείνονται ως πιθανές τοποθεσίες χωροθέτησης νέων καταστημάτων της Τράπεζας.

Χάρτης 5-16: Χωροθέτηση νέων καταστημάτων με βάση τις ζώνες των 3km.
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Χάρτης 5-17: Προτεινόμενη Περιοχή 1 για χωροθέτηση νέου καταστήματος.
Στον παραπάνω χάρτη εμφανίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα η περιοχή 1, η οποία δεν
εξυπηρετείται σε απόσταση 3km από κάποιο κατάστημα της τράπεζας.

Εύκολα, παρατηρούμε ότι η Τράπεζα, για κάποιους λόγους, έχει δραστηριοποιηθεί
έντονα στο Δήμο Θρακομακεδόνων και επομένως έχει μεγάλο αριθμό πελατών στην
περιοχή αυτή. Για το λόγο αυτό ως πρώτη επιλογή εγκατάστησης Τραπεζικού
καταστήματος προτείνεται η περιοχή των Θρακομακεδόνων.
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Χάρτης 5-18: Προτεινόμενη Περιοχή 2 για χωροθέτηση νέου καταστήματος.

Από το χάρτη αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενώ η Τράπεζα ανέπτυξε
δανειοδοτική δραστηριότητα στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εν τούτοις δεν
υπάρχει Τραπεζικό κατάστημα το οποίο να εξυπηρετεί τους πελάτες της.

Για το λόγο αυτό προτείνεται ως δεύτερη επιλογή ίδρυσης καταστήματος ο Δήμος
Μαρκοπούλου.
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5.4.10 Διερεύνηση εξυπηρέτησης πελατών σε απόσταση βαδίσματος
Παρακάτω παρατίθενται δύο χάρτες που αφορούν σε μια περιοχή του Δήμου Νέας
Σμύρνης. Ο χάρτης που βρίσκεται στα αριστερά δείχνει τα καταστήματα αλλά και τα
ακίνητα που έχουν δανειοδοτηθεί στην περιοχή αυτή. Ο χάρτης που βρίσκεται στα
δεξιά παρουσιάζει και τη ζώνη επιρροής 300 m του κάθε καταστήματος.
Διακρίνονται, λοιπόν, τα ακίνητα που εξυπηρετούνται, σε απόσταση βαδίσματος, από
κατάστημα της Τράπεζας αλλά και αυτά που δεν εξυπηρετούνται, πάλι σε απόσταση
βαδίσματος, από κάποιο κατάστημα.

Χάρτης 5-19: Καταστήματα και ακίνητα στο Δήμο Ν. Σμύρνης.
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Χάρτης 5-20: Εξυπηρέτηση καταστημάτων με βάση τις ζώνες των 300 m (βάδισμα).

Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνονται τρεις περιοχές που περιλαμβάνουν σημαντικό
αριθμό δανειοδοτούμενων ακινήτων και δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη 300m
(απόσταση βαδίσματος)

κάποιου από τα καταστήματα. Οι περιοχές αυτές

προτείνονται ως πιθανές τοποθεσίες χωροθέτησης νέων καταστημάτων της Τράπεζας.
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Χάρτης 5-21: Πιθανές θέσεις για χωροθέτηση νέων καταστημάτων με βάση τις ζώνες
των 300 m (βάδισμα).

5.4.11 Δήμοι και ύψη χορηγηθέντων δανείων
Ο χάρτης της περιοχής μελέτης που ακολουθεί, παρουσιάζει σε επίπεδο δήμων το
ύψος των χορηγηθέντων δανείων από τα καταστήματα της Τράπεζας. Με πιο ανοικτό
χρώμα παρουσιάζονται οι δήμοι των οποίων το κατάστημα ή τα καταστήματα έχουν
μικρότερο ύψος χορηγηθέντων δανείων ενώ με πιο σκούρο χρώμα παρουσιάζονται οι
δήμοι των οποίων το κατάστημα ή τα καταστήματα έχουν μεγαλύτερο ύψος
χορηγηθέντων δανείων.

80

Χάρτης 5-22: Ύψος Χορήγησης Δανείων ανά Δήμο.

Στο χάρτη αυτό παρατηρούμε τα εξής
-

Οι κάτοικοι των περιαστικών Δήμων έχουν λάβει μικρό μέγεθος δανείων

-

Οι κάτοικοι των αστικών Δήμων έχουν λάβει υψηλό μέγεθος δανείων

-

Ο μεγάλος όγκος των δανείων έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

-

Η κατανομή στο ύψος δανείων στους αστικούς Δήμους, με εξαίρεση το Δήμο
Αθηναίων, δεν είναι κανονική αλλά μάλλον εξαρτάται από τις δραστηριότητες
προσέλκυσης πελατών και από την ένταση της αγοράς ακινήτων.

-

οι περιαστικοί Δήμοι που κατά κανόνα έχουν εκτός σχεδίου ή υπό ένταξη
περιοχές έχουν μικρό μέγεθος δανείων και αποτελούν περιοχές μελλοντικού
ενδιαφέροντος για τις Τράπεζες.
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5.4.12 Δήμοι και αριθμοί χορηγηθέντων δανείων
Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει σε επίπεδο Δήμων τα δανειοδοτούμενα ακίνητα. Με πιο
ανοικτό χρώμα διακρίνονται οι δήμοι με μικρότερο αριθμό ακινήτων ενώ με πιο
σκούρο χρώμα εμφανίζονται οι δήμοι που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό
δανειοδοτούμενων ακινήτων.

Χάρτης 5-23: Αριθμός δανειοδοτούμενων Ακινήτων ανά Δήμο.

Στο χάρτη αυτό παρατηρούμε ότι:
-

στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιώς και των
βορειοανατολικών Δήμων έχει χορηγηθεί μεγαλύτερος αριθμός δανείων.

-

στους περιαστικούς Δήμους έχει χορηγηθεί ο μέσος αριθμός δανείων.

-

στους υπόλοιπους Δήμους έχει χορηγηθεί ο μικρότερος αριθμός δανείων.
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5.4.13 Διείσδυση του διαδικτύου στις τραπεζικές συναλλαγές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας η διείσδυση του Internet στις τραπεζικές
συναλλαγές είναι της τάξης του 0-10 % στο σύνολο. Στο χάρτη που ακολουθεί
παρουσιάζεται ανά Δήμο το ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου.

Χάρτης 5-24: Ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου στις τραπεζικές συναλλαγές.

Από το χάρτη διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό διείσδυσης του Internet στις πυκνές
αστικές περιοχές (Δήμοι Αθηναίων – Πειραιώς) διακρίνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά
ίσως λόγω της ύπαρξης πολλών επιχειρήσεων. Αντίθετα, περιαστικές και λοιπές
περιοχές έχουν μικρό ποσοστό διείσδυσης του Internet στις Τραπεζικές συναλλαγές.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1 Γενικά
•

Χορήγηση Στεγαστικών Δανείων

Με τη χρήση των νομικών και τεχνικών πληροφοριών των κτηματολογικών Σ.Π.Γ. οι
διαδικασίες χορήγησης στεγαστικών δανείων μπορούν να ολοκληρώνονται σε
συντομότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος από το σημερινό. Απαιτείται όμως να
υπάρχει online σύνδεση με τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου ώστε να
ικανοποιηθούν η ταχύτητα ανάκτησης των απαραίτητων πληροφοριών.

•

Ανάπτυξη Τραπεζών

Όπως αποδείχθηκε ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ. μπορεί με επάρκεια να προσδώσει
ικανά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν μια τράπεζα στην λήψη απόφασης για την
ίδρυση ενός υποκαταστήματος. Τα στοιχεία αυτά εάν μπορούσαν να έχουν συνδεθεί
με πολεοδομικές, στατιστικές και οικονομικές πληροφορίες θα ήταν δυνατόν ένα
κτηματολογικό Σ.Π.Γ. να βοηθήσει με μεγαλύτερη έως πλήρη επάρκεια και τον
στρατηγικό σχεδιασμό μιας τράπεζας σε βάθος χρόνου αλλά και τον επιχειρησιακό
της σχεδιασμό σε βραχυπρόθεσμες ενέργειες.

•
Τα

Ποιότητα Υπηρεσιών
κτηματολογικά

Σ.Π.Γ.

μπορούν

να

βοηθήσουν

την

αναβάθμιση

της

προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσιών κυρίως ως προς τον τομέα της εξυπηρέτησης
(καταστήματα σε προσβάσιμες αποστάσεις από κατοικίες πελατών) αλλά και ως προς
τον τομέα διείσδυσης του Internet. Η διείσδυση του Internet στις τραπεζικές
συναλλαγές αφορά στο μέλλον των προσφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών διότι
έχουν 24ωρη λειτουργία, άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση, μικρότερο κόστος για
όλους τους εμπλεκόμενους και συνδυαζόμενες με άλλες «ψηφιακές εξελίξεις» όπως η
ευρυζωνικότητα θα μπορούν πλέον να απευθύνονται σε μεγαλύτερες ομάδες πολιτών.
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•

Υπηρεσίες Marketing

Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει ο σχεδιασμός ενεργειών προώθησης των
προϊόντων τους. Συνήθως, λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων οι ενέργειες
προώθησης αφορούν στον συνολικό πληθυσμό της χώρας. Είναι όμως κοινά
αποδεκτό ότι εάν μια τράπεζα έχει τη δυνατότητα να «στοχεύσει» σε ειδικό κοινό
τότε οι ενέργειες marketing έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ομάδες ειδικού
κοινού με γεωγραφική αναφορά μπορούν εύκολα να αντληθούν από ένα
κτηματολογικό Σ.Π.Γ. το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη περιέχει όλες σχεδόν τις
απαραίτητες πληροφορίες.

Ένα κτηματολογικό Σ.Π.Γ. όπως προκύπτει από την ανάπτυξη των προηγούμενων
κεφαλαίων μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στις δραστηριότητες των
τραπεζών που αφορούν κυρίως σε τομείς χορήγησης στεγαστικών δανείων,
ανάπτυξης ποιότητας υπηρεσιών και marketing. Βασική προϋπόθεση για τη
χρησιμότητα ενός κτηματολογικού Σ.Π.Γ. είναι η φερεγγυότητα του και η συνεχής
ενημέρωσή του, λειτουργίες που μόνο η πολιτεία μέσω της κατάρτισης του Εθνικού
Κτηματολογίου μπορεί να προσφέρει.

Δυστυχώς όμως οι συνεχείς αλλαγές στο περιεχόμενο των πληροφοριών που
συλλέγονται και τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τον αρχικό του σχεδιασμό
τείνουν να οδηγήσουν το έργο σε μια απλή αντικατάσταση του συστήματος των
Υποθηκοφυλακείων και όχι ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Επομένως, διαφαίνεται ότι
υπάρχει ανάγκη σε εθνικό επίπεδο να υπάρξει ανασχεδιασμός και συσχέτιση του
Εθνικού Κτηματολογίου με υπηρεσίες που έχουν πλέον ενταχθεί στην «Ψηφιακή
Ελλάδα» (π.χ. Στατιστική Υπηρεσία, taxis κ.α.) ώστε ένας φορέας να τηρεί ένα
σύγχρονο αναπτυξιακό Γ.Σ.Π.
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Με δεδομένο ότι σήμερα στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα φερέγγυο κτηματολογικό
Σ.Π.Γ. οι τράπεζες κάνουν «δειλά» βήματα στον τομέα αυτό. Δυστυχώς όμως
φαίνεται ότι το κόστος κτήσης δεδομένων (πολεοδομικά, οικονομικά, στατιστικά) και
η ανυπαρξία φορέα επικαιροποίησης των δεδομένων αυτών και η αδυναμία των
τραπεζών να στηρίξουν οικονομικά ένα τέτοιο εγχείρημα λόγω κυρίως των
δυσκολιών αυτών τις αποτρέπει από την πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών ενός
κτηματολογικού Σ.Π.Γ.

6.2 Προτάσεις για επέκταση της Έρευνας
Με βάση την παρούσα διπλωματική εργασία και κυρίως τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η «διείσδυση» των κτηματολογικών Σ.Π.Γ. στις λειτουργίες των
τραπεζών θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός
Διατραπεζικού Σ.Π.Γ. στηριζόμενο στα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Θέματα όπως:

•

η online σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με δεδομένο ότι σήμερα
online πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου έχουν
μόνο τα Γραφεία Κτηματολογίου για την περιοχή αρμοδιότητας τους πρέπει
να διερευνηθεί η δυνατότητα ασφαλούς και διαβαθμισμένης πρόσβασης και
σε άλλες κατηγορίες χρηστών όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Μια τέτοια
κατηγορία χρηστών είναι οι Τράπεζες.

•

η κτήση πρόσθετων αναπτυξιακών πληροφοριών. Σήμερα η βάση
πληροφοριών του Εθνικού Κτηματολογίου περιορίζεται σε γεωμετρικές και
νομικές πληροφορίες με τάση μάλιστα μείωσης των πληροφοριών αυτών.
Επομένως, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η δυνατότητα κτήσης
αναπτυξιακών

πληροφοριών

(π.χ.

πολεοδομικών,

χωροταξικών,

πληθυσμιακών κλπ.) και να καταγραφούν οι Φορείς που αξιόπιστα τηρούν και
ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.
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•

η παρακολούθηση των εξελίξεων στην ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη μιας
χώρας επηρεάζεται σημαντικά από νομοθετικά μέτρα που λαμβάνονται σε
επίπεδο χρήσεων γης και χωροθετήσεων (Εθνικό χωροταξικό σχέδιο, σχέδια
τουριστικής χωροθέτησης, σχέδια βιομηχανικών περιοχών). Η καταγραφή των
μέτρων που νομοθετούνται οι φορείς

που έχουν την ευθύνη, ο τρόπος

διαχείρισης της πληροφορίας, ο τρόπος διάχυσης της πληροφορίας και ο
τρόπος συλλογής της πληροφορίας αποτελούν θέματα προς συστηματική
έρευνα.

•

τα προσωπικά δεδομένα. Τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων
αποτελούν πολλές φορές τροχοπέδη στη συλλογή πληροφοριών και αυτό γιατί
ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους ανά φορέα. Για το λόγο αυτό θέματα
όπως οδηγίες για την ενιαία ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, τρόπος εφαρμογής των οδηγιών,
κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλα θέματα σε συνεργασία με την
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι προς έρευνα.

•

η ενημέρωση των δεδομένων που θα τηρούνται. Βασικό θέμα είναι οι
σημαντικές ελλείψεις στον τρόπο ενημέρωσης των δεδομένων που τηρούνται
σε διάφορους φορείς καθώς παρουσιάζονται σε γενικευμένη μορφή

με

αποτέλεσμα, πολύ σύντομα, τα δεδομένα αυτά να γίνονται αναξιόπιστα. Για
το λόγο αυτό θέματα όπως υποχρεώσεις για τακτικές χρονικές ενημερώσεις,
συντονισμού φορέων, ευθύνες για την έλλειψη ενημέρωσης αποτελούν
σημαντικά πεδία έρευνας.

•

η

ασφάλεια

των

δεδομένων.

Αποτελεί

σύνηθες

φαινόμενο

να

χρησιμοποιούνται δεδομένα τα οποία να μην αναφέρουν τις πηγές
προέλευσης, τον τρόπο κτήσης όπως επίσης να χρησιμοποιούνται για άλλο
σκοπό από αυτόν για τον οποίο αποκτήθηκαν. Επομένως, μια ενιαία πολιτική
στον τρόπο διάθεσης με καταγραφή των ευθυνών και υποχρεώσεων αλλά και
στον τρόπο χρήσης αποτελούν θέματα προς έρευνα.
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•

η ομογενοποίηση του Σ.Π.Γ. με άλλα συστήματα που αναπτύσσονται σε
κρατικούς φορείς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο όπου κρατικοί φορείς (ΕΣΥΕ,
ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας κλπ.), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλλά και ιδιωτικοί φορείς (Τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ.) να
διαχειρίζονται και να λειτουργούν Συστήματα Πληροφοριών Γης με
προδιαγραφές διαφορετικές και αδυναμία επικοινωνίας είτε στον τρόπο
εισαγωγής των δεδομένων είτε στον τρόπο εξαγωγής αποτελεσμάτων. Θα
αποτελούσε, επομένως, ένα σημαντικό θέμα προς έρευνα αφ’ ενός η
δυνατότητα ομογενοποίησης των συστημάτων αυτών αφ’ ετέρου η εφαρμογή
οδηγιών για τη δυνατότητα επικοινωνίας.

•

το κόστος δημιουργίας. Ένα διατραπεζικό Κτηματολογικό Σύστημα
Πληροφοριών Γης για να δημιουργηθεί, απαιτεί μια πλήρη οικονομοτεχνική
μελέτη στην οποία θα ληφθούν υπόψη το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας
αλλά και τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν.

•

τα οικονομικά οφέλη των τραπεζών που θα συμμετέχουν. Ένα διατραπεζικό
Κτηματολογικό Σύστημα Πληροφοριών Γης για να είναι ελκυστικό αλλά και
για να συμμετέχουν οι Τραπεζικοί οργανισμοί στη δημιουργία και λειτουργία
του, οφείλει να έχει αναδείξει σε λεπτομέρειες τη χρησιμότητά του και τη
δυνατότητα οικονομίας ανθρώπινων και άλλων πόρων. Επομένως, θα ήταν
χρήσιμο να διερευνηθεί το θέμα αυτό και να αναδειχθούν οι ωφέλειες από τις
εφαρμογές του.

ίσως είναι τα κυριότερα θέματα που μπορούν και πρέπει να διερευνηθούν.
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