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Πρόλογος 

Η πόλη κατά τον Robert Park1 είναι « η πιο συνεπής και, συνολικά, η πιο επιτυχημένη 

προσπάθεια του ανθρώπου να ανακατασκευάσει τον κόσμο στον οποίο ζει ώστε να 

συμφωνεί με τις επιθυμίες του. Αλλά αν η πόλη είναι ο κόσμος που δημιούργησε ο 

άνθρωπος, είναι και ο κόσμος στον οποίον είναι καταδικασμένος να ζει. Έτσι, έμμεσα, και 

χωρίς καμία σαφή αίσθηση της φύσης της αποστολής του, φτιάχνοντας την πόλη ο 

άνθρωπος ξαναέφτιαξε τον εαυτό του».  

Οι πόλεις στις οποίες ζούμε – με αναμφισβήτητο παράδειγμα το λεκανοπέδιο της 

Αττικής – είναι μέρη που συχνά αγαπάμε να μισούμε, πεδία ανειρήνευτων ταξικών 

συγκρούσεων. Η διαβίωση σε αυτές φαίνεται αποπνικτική όταν καλούμαστε για μια 

απλή μετακίνηση να περάσουμε μία ώρα στο αυτοκίνητο ή στα ΜΜΜ, η απουσία 

πάρκων, ορίζοντα, ελεύθερων χώρων είναι ο κανόνας, ειδικά στις κεντρικές συνοικίες. 

Συγχρόνως όμως είναι το μέρος όπου νοιώθουμε οικεία, που μας καλύπτει πληθώρα 

αναγκών και που τελικά παρά τα στραβά της είναι κάτι το έστω μερικώς επιτυχημένο 

για να συγκεντρώνεται τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού παγκοσμίως – και πολύ 

έντονα στην Ελλάδα – σε αυτές, πέρα από το πρωταρχικό ζήτημα της συσσώρευσης 

κεφαλαίου και θέσεων εργασίας σε αυτές. Είναι το δικό μας (;) μέρος. 

Σε αυτό το ερώτημα πιθανώς κρύβεται η μη ικανοποίησή μας από τις μεγαλουπόλεις 

στις οποίες ζούμε. Το ότι μπορεί να νοιώθουμε ξένοι εντός της πόλης και η ίδια να μας 

φαίνεται κάτι το άγνωστο ακόμη και αν έχουμε περάσει δεκαετίες σε αυτή, το ότι η 

μετακίνηση σε αυτή συχνά βιώνεται ως κάτι το δυσάρεστο, κουραστικό και ψυχοφθόρο 

δεν οφείλεται μόνο στον πληθυσμό ή την αχανή έκταση. Είναι λόγω (και) του τρόπου 

δόμησής της. Ειδικά η Αθήνα είναι χαρακτηριστικό δείγμα πόλης που αναπτύχθηκε 

χωρίς κανένα σχεδιασμό και όποτε υπήρξε σχεδιασμός η ζωή τον αμέλησε και τον 

ξεπέρασε πολύ γρήγορα. 

Αλλά ακόμη και σε ζητήματα που πράγματι υπήρξε ένας υλοποιημένος σχεδιασμός, 

πόσο συχνά αυτός έλαβε υπόψη του την πραγματική ζωή εντός της πόλης, τους 

ανθρώπους της και τις ιδιαιτερότητές τους, τις γειτονιές τους ως χώρους κοινωνικής 

συνάντησης; Πόσο συχνά το σχεδιαζόμενο οδικό δίκτυο έλαβε υπόψη τις πραγματικές 

ανάγκες κίνησης εντός της πόλης; Είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Αθήνας ότι 

μια σειρά σημαντικών δρόμων χαράχτηκαν πάνω σε υδάτινες ροές, απλά επειδή 

συνέφερε. Το ότι στις σημαντικότερες αρτηρίες τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται 

καθημερινώς από τη συμφόρηση είναι δείγμα των αστοχιών αυτών. 

Αν θέλουμε να αντιστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση, πρέπει να αλλάξει και η λογική 

σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός επί χάρτου πρέπει να συναντήσει τις ανάγκες της 

καθημερινής ζωής και μετακίνησης στην  πόλη.    

Με ένα πολύ μικρό κομμάτι της παραπάνω μεγάλης διαδικασίας καταπιάνεται η 

παρούσα διπλωματική εργασία. Πραγματεύεται τη χωροθέτηση του δικτύου 

πληροφοριακών πινακίδων και μιας σειράς άλλων χαρακτηριστικών που βρίσκονται σε 

                                                           
1
 Robert E. Park (1864 – 1944): Αμερικανός αστικός κοινωνιολόγος, από τους πιο επιδραστικούς  στην 

αμερικανική κοινωνιολογία. 



αλληλεπίδραση με αυτό, όπως είναι οι προορισμοί για τους οποίους τοποθετούνται οι 

πινακίδες στο οδικό δίκτυο. Είναι χωροθετημένες σε σημεία τέτοια που πράγματι έχουν 

χρησιμότητα για τους οδηγούς; Διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την κίνηση; Είναι ικανές 

να επιτελέσουν το έργο τους, δηλαδή να οδηγήσουν στον προορισμό τους ή η 

μετακίνηση χωρίς χάρτες και ερωτήσεις σε περαστικούς παλαιότερα, και με GPS 

σήμερα, είναι αδύνατη; Είναι οι προορισμοί χωροθετημένοι σε εύκολα προσβάσιμα 

σημεία από το οδικό δίκτυο ή όχι; Πόσο αποτελεσματική είναι η διάρθρωση του οδικού 

δικτύου; Σε αυτά τα ερωτήματα, λαμβάνοντας όμως ως βασικό συστατικό στοιχείο την 

πραγματική κίνηση και τις ανάγκες των κατοίκων θα επιχειρήσει να απαντήσει η 

εργασία, προσφέροντας ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμόζοντάς το σε 5 δήμους 

της Αττικής. 

Όπως λέει ο Lefebvre2 «μπορεί η πόλη να πέθανε» αλλά «ζήτω η πόλη»! Ας την κάνουμε 

λοιπόν λίγο πιο ζωντανή. 

Αθήνα, Ιούνιος 2018 

Χρήστος Θεοδωρίδης 

 

  

                                                           
2
 Henri Lefebvre (1901 –1991):  Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, γνωστός ως ο 

πρώτος που ασχολήθηκε με την κριτική της καθημερινής ζωής, για την εισαγωγή εννοιών όπως το 
δικαίωμα στην πόλη και την παραγωγή του κοινωνικού χώρου, καθώς και για το έργο του σχετικά με 
τη διαλεκτική, την αποξένωση, τον υπαρξισμό, τον στρουκτουραλισμό. 



Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού 

Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ το διάστημα 

Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018. Πραγματεύεται τη χωροθετική ανάλυση του δικτύου των 

πληροφοριακών πινακίδων με συνδυαστική χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου της 

υπό μελέτη περιοχής. Η περιοχή μελέτης είναι πέντε δήμοι ανατολικά των Αθηνών στους 

πρόποδες του Υμηττού, οι δήμοι Βύρωνα, Καισαριανής, Ζωγράφου, Παπάγου – Χολαργού 

και Αγίας Παρασκευής. Μελετήθηκαν ως ένα ενιαίο χωρικό σύστημα, επισημαίνοντας όμως 

συγκριτικές παρατηρήσεις και αποτελέσματα από δήμο σε δήμο . 

Πραγματοποιείται μια ανάλυση των εννοιών της κατακόρυφης σήμανσης και της 

συντακτικής ανάλυσης, της διαχείρισης και επεξεργασίας των πινακίδων με Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών και την ένταξή τους στο πολεοδομικό και ανθρώπινο περιβάλλον 

με τη συσχέτισή των αποτελεσμάτων τους με τη συντακτική ανάλυση του χώρου. 

Τα δεδομένα των πινακίδων συλλέγονται μέσω της εφαρμογής Street View του Google 

Earth. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές στατιστικής και 

χωρικής ανάλυσης όπως γεωστατικοί δείκτες και ανάλυση εγγύτητας. Οι επεξεργασίες 

πραγματοποιούνται σε περιβάλλον GIS και στατιστικά πακέτα. Ως προς τη συντακτική 

ανάλυση, μελετάται το οδικό δίκτυο της περιοχής με χρήση των μέτρων της ενσωμάτωσης, 

της επιλογής, και της κανονικοποιημένης γωνιακής ενσωμάτωσης και επιλογής. 

Δημιουργούνται δείκτες αξιολόγησης για τις πληροφοριακές πινακίδες, τους προορισμούς 

που αναγράφουν, και τους σημαντικούς κόμβους της περιοχής. Έτσι, χάρη και στην 

αξιολόγηση του οδικού δικτύου από τη συντακτική ανάλυση αποκτάται πλήρης εικόνα της 

κίνησης με αυτοκίνητο στην περιοχή. Με το συνδυασμό των παραπάνω γίνεται η τελική 

αξιολόγηση που εντάσσει  τη μελέτη για τις πινακίδες σε αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη 

κίνηση και τη δομή της πόλης και του δικτύου. Τέλος, για κάθε αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης προτείνεται και αντίστοιχος τρόπος βελτίωσης της κατάστασης της σήμανσης 

και των προορισμών στην περιοχή με διαφορετική χωροθέτηση ή κατάργηση. 

Λέξεις -  κλειδιά: σήμανση, πληροφοριακές πινακίδες, γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών, συντακτική ανάλυση του χώρου, αστικό οδικό δίκτυο, αλληλουχία, 

αξιολόγηση, χωροθέτηση 

  



Abstract 

The present Diploma thesis was written in the framework of the Department of 

Geography and Regional Planning, School of Rural and Surveying Engineering, National 

Technical University of Athens (NTUA), during October 2017 – June 2018. It discusses 

the spatial analysis of the information signs network with combined use of space syntax 

analysis for the area of study. The study area includes five municipalities, east of Athens, 

at the foothills of Hymettus mountain, namely Vyronas, Kessariani, Zografou, Papagou–

Cholargos, and Agia Paraskevi. These municipalities are studied as a single spatial entity, 

however, comparative observations and results from municipality to municipality are 

also presented. 

Our study performs an analysis on the vertical signage found in the study in relation to 

space syntax, using Geographic Information Systems (GIS), and the degree of inclusion 

of signs in the urban and human environment by correlating their effect with results 

from space syntax analysis. 

Signs’ datasets are collected using Google Street View and processed and analysed using 

methods from statistical and quantitative spatial analysis, such as geostationary 

indicators and proximity analysis techniques. Processing tasks are performed in GIS 

environment and statistical data analysis packages. Moreover, space syntax analysis 

examines the street network of the study area by using integration, choice, NACH, and 

NAIN syntactic measures.  

Evaluation indicators about the information signs, their destinations and the area’s 

important junctions are created. Moreover, thanks to the street’s network rating by the 

space syntax, we obtain a complete interpretation for car movement in the study area. 

The combination of the above provides overall rating, which makes the study of sings 

interacting with human movement and the urban configuration. Finally, for each result 

found, a solution is being proposed towards the improvement of signs’ and destinations’ 

spatial location. 

Key – words: signage, information signs, geographic information systems, space syntax, 

urban street network, sequence, evaluation, spatial location 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Γενική τοποθέτηση προβλήματος 

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, προκειμένου αυτό να 

είναι εύρυθμο και αποτελεσματικό. Πρόκειται για τον απλούστερο και ευκολότερο τρόπο 

προκειμένου ο χρήστης – οδηγός να φτάσει με ευκολία στον προορισμό του, να γνωρίζει 

ανά πάσα στιγμή πώς πρέπει να κινηθεί στην οδό, ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει και να 

αποφύγει λανθασμένες επιλογές που μπορούν είτε να τον καθυστερήσουν – 

απομακρύνουν από τον προορισμό του ή ακόμη και να προκαλέσουν ατυχήματα ή εμπόδια 

και δυσλειτουργίες στην προβλεπόμενη κυκλοφορία. Λανθασμένη ή ελλιπής πληροφόρηση 

προς έναν προορισμό μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα προβλημάτων. 

Η επιστημονική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σήμανσης, έχει ασχοληθεί κατά 

βάση με τον εντοπισμό και την αναγνώριση των πληροφοριακών πινακίδων και την 

αποτύπωση της πληροφορίας που αφορά τις αλλαγές κατεύθυνσης, όπως αυτή 

υποδεικνύεται από αυτές. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές οι οποίες συμβάλλουν 

στον έλεγχο και στη διατήρηση τόσο των πληροφοριακών, όσο και των ρυθμιστικών 

πινακίδων. 

Ωστόσο, η χωροθετική ανάλυση των πληροφοριακών πινακίδων σε περιβάλλον 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information Systems - GIS) 

αποτελεί μία λιγότερο διαδεδομένη προσέγγιση της ανάλυσης της σήμανσης του οδικού 

δικτύου. Ακόμη λιγότερο διαδεδομένη είναι η ένταξη της σήμανσης και των 

πληροφοριακών πινακίδων ως συστατικό στοιχείο στο ευρύτερο περιβάλλον όπου ανήκει, 

που δεν είναι άλλο από την πόλη, με το οδικό της δίκτυο, τα οικοδομικά τετράγωνα και τις 

πλατείες και φυσικά τους ίδιους τους ανθρώπους που την κατοικούν και καθημερινώς 

μετακινούνται εντός αυτής προς την εργασία, την αγορά, την κατοικία, τη διασκέδαση. 

Μελέτες και έρευνες διεθνώς έχουν δείξει ότι η πόλη μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα 

χωρικό σύστημα δομής – λειτουργίας (structure – function theory) που αυτό-οργανώνεται 

μέσω της αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής του δικτύου (δομή – structure) και της 

ανθρώπινης δραστηριότητάς (λειτουργία – function) στο χώρο. Μία τέτοια προσέγγιση για 

την πόλη παρέχει η συντακτική ανάλυση (space syntax). 

1.2. Αντικείμενο εργασίας 

Η ένταξη της σήμανσης σε αυτό ακριβώς το χωρικό σύστημα που συγκροτεί η πόλη ώστε να 

μην είναι κάτι μονοδιάστατο και ξεκομμένο από την πραγματική ζωή, αλλά σε 

αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη παρουσία και κίνηση είναι το αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας. Αυτό πραγματοποιείται συνδυάζοντας τη χωροθετική ανάλυση του δικτύου των 

πληροφοριακών πινακίδων με τη συντακτική ανάλυση του χώρου της υπό μελέτης 

περιοχής.  
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Για να υλοποιηθεί αυτό, αρχικά απαιτείται η ανάλυση και επεξεργασία της σήμανσης του 

οδικού δικτύου με τη δημιουργία μιας πλήρως ενημερωμένης βάσης δεδομένων 

χρησιμοποιώντας το Google Street View. Η εφαρμογή αυτή της Google περιέχει εικόνες στο 

επίπεδο των δρόμων, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά και περιέχουν όλες τις πινακίδες 

σήμανσης. Το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής αυτής είναι ότι παρέχει παράλληλα την 

δυνατότητα να αντλήσει κάποιος τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πινακίδων, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας της χωρικής βάσης δεδομένων. 

Οι επεξεργασίες των δεδομένων πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ΓΣΠ, καθώς 

προσφέρουν πρόσβαση σε μεθόδους και τεχνικές χωρικής ανάλυσης δεδομένων, 

προσφέροντας παράλληλα και άμεση οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Με χρήση ΓΣΠ θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής και χωρικής 

ανάλυσης της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε κατανέμοντας τις πληροφοριακές 

πινακίδες της περιοχής μελέτης στο χώρο και παρουσιάζοντας τη συγκέντρωση και τις 

διάφορες ιδιότητές τους όπως θα καθοριστούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντίστοιχα 

και οι προορισμοί που αναγράφονται στις καταγεγραμμένες πινακίδες. 

Συνεχίζοντας τις επεξεργασίες, συνδέονται οι πινακίδες με τους προορισμούς, δηλαδή 

αναζητείται η πιο πιθανή διαδρομή με σημείο έναρξης την πληροφοριακή πινακίδα και 

σημείο λήξης τον αναγραφόμενο προορισμό, όπου και καταγράφεται η χιλιομετρική 

απόσταση και η χρονική διάρκεια της διαδρομής. 

Με βάση τα παραπάνω δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της αλληλουχίας των πινακίδων 

για κάθε διαδρομή, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ο οδηγός να προσεγγίσει τον προορισμό που 

επιθυμεί βασιζόμενος αποκλειστικά στις υπάρχουσες πινακίδες. Όμοια αξιολογούνται και 

οι προορισμοί, δηλαδή κατά πόσο καλύπτονται ικανοποιητικά από τη σήμανση, αλλά και οι 

σημαντικοί κόμβοι / διασταυρώσεις της περιοχής, δηλαδή κατά πόσο καλύπτουν με 

σήμανση τις διαδρομές που διέρχονται από αυτές. 

Τέλος, όλα τα παραπάνω συνδέονται με τη συντακτική ανάλυση χώρου της περιοχής 

μελέτης στην οποία εντοπίζονται οι περιοχές που είναι πιο πιθανό να παράξουν κίνηση, 

που είναι πιο πιθανό να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος κτλ. Έτσι διερευνάται το κατά 

πόσο υπάρχει ικανοποιητική πληροφόρηση κατά την περιήγηση στην περιοχή μελέτης 

(ποσοτική αλλά και ποιοτική) και πού υπάρχει ανάγκη παρέμβασης. 

1.3. Δομή εργασίας 

Στο παρόν πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα το οποίο πραγματεύεται η εργασία 

καθώς επίσης και η δομή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές θεωρητικές και εννοιολογικές έννοιες που 

άπτονται της μελέτης των πληροφοριακών πινακίδων και της δομής του χώρου της 

περιοχής μελέτης, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς της εργασίας. 
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Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την προτεινόμενη μεθοδολογία η οποία περιέχει τον 

τρόπο συλλογής δεδομένων, προσέγγισης και επίλυσης του εν λόγω θέματος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου στην 

περιοχή μελέτης, πλαισιωμένη με χάρτες, εικόνες, πίνακες και διαγράμματα που 

απεικονίζουν – περιγράφουν και επεξηγούν τις επεξεργασίες και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτές. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διατυπώνονται 

συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν στο κεφάλαιο της εφαρμογής 

και εντοπίζονται οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα.  
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2. Θεωρητικές έννοιες 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

εργασίας. Γίνεται αναφορά στην οδική σήμανση που εφαρμόζεται στον ελλαδικό χώρο, άρα 

και στην περιοχή μελέτης, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), 

δίνοντας έμφαση στις πληροφοριακές πινακίδες. Παρουσιάζονται εφαρμογές Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και τη χωρική 

ανάλυση πληροφοριακών πινακίδων. Επίσης παρουσιάζεται η θεωρία πάνω στην οποία 

βασίζεται η Συντακτική Ανάλυση του Χώρου (Space Syntax). 

2.1. Σήμανση 

Σκοπός της σήμανσης ενός οδικού δικτύου είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας με το 

καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα πάντα με τον Κ.Ο.Κ. Χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες 

(Βασιλάκος, και συν., 2000): 

 Στην κατακόρυφη σήμανση (τις πινακίδες σημάνσεως) 

 Στην οριζόντια σήμανση (τις διαγραμμίσεις και τις λοιπές αναγραφές επί του 

οδοστρώματος) 

Η διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας, η προειδοποίηση για διάφορους κινδύνους στο 

δίκτυο, η οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων, η ενημέρωση για τα γεωμετρικά στοιχεία 

της οδού, την επιλογή κατεύθυνσης κ.ά. αποτελούν επίσης στόχους της σήμανσης. Για να 

επιτευχθούν όλα αυτά, οι πινακίδες (κατακόρυφη σήμανση, με βάση την ανωτέρω 

κατηγοριοποίηση) κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σκοπό του μηνύματος σε 4 

κατηγορίες. 

1. Αναγγελίας Κινδύνου (Κ): Είναι πινακίδες δηλωτικές κάποιου κινδύνου και 

τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή των χρηστών της οδού για κινδύνους 

που υπάρχουν προς την κατεύθυνση κίνησης τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα 

κατάλληλα μέτρα. 

2. Ρυθμιστικές Κυκλοφορίας (P): Οι ρυθμιστικές πινακίδες της κυκλοφορίας 

τοποθετούνται για να πληροφορούν τους χρήστες για ειδικές υποχρεώσεις, 

περιορισμούς ή απαγορεύσεις, με τις οποίες εκείνοι πρέπει να συμμορφώνονται. 

3. Πληροφοριακές (Π): Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή 

πληροφοριών στους χρήστες και διευκολύνουν στον εντοπισμό της κατεύθυνσης 

του προορισμού τους. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι πινακίδες που 

δηλώνουν την κατεύθυνση, την αρίθμηση και χιλιομέτρηση της οδού, τοπωνυμίες, 

ειδικές παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κλπ. 

4. Πρόσθετες (Πρ.): Οι πρόσθετες πινακίδες τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με 

άλλες (κύριες πινακίδες), για να δηλώσουν απόσταση, μήκος ή άλλα διευκρινιστικά 

στοιχεία ισχύος των άλλων πινακίδων. 
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Για τις παραπάνω ομάδες σημάτων, επιτρέπεται ο συνδυασμός ρυθμιστικής και 

πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζει (ή εξαιρεί) τους χρήστες της 

οδού, που περιγράφονται στην πρόσθετη πινακίδα. 

2.1.1. Πληροφοριακές πινακίδες (κατακόρυφη σήμανση) 

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., οι πληροφοριακές πινακίδες αποτελούνται από 106 διαφορετικές 

πινακίδες και συμβολίζονται με το γράμμα (Π). Το μήνυμα που μεταφέρουν δεν είναι 

υποχρεωτικό και η μη συμμόρφωση προς αυτό ούτε επικίνδυνη είναι ούτε επισύρει ποινές. 

Είναι, όμως, εξαιρετικά υποβοηθητικές για τους οδηγούς, ειδικά όταν κινούνται σε οδικό 

δίκτυο που δεν γνωρίζουν καλά, για να καθορίζουν εύκολα την πορεία που θα 

ακολουθήσουν. Διαιρούνται σε δύο κατηγόριες (Βασιλάκος, και συν., 2000): 

1. Στους οδοδείκτες, οι οποίοι καθοδηγούν τους οδηγούς προς τις επιθυμητές προς 

αυτούς κατευθύνσεις στις διασταυρώσεις των οδών ή προειδοποιούν πριν από 

αυτές, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πορείας την οποία ακολουθούν και τέλος 

πληροφορούν για τις αποστάσεις προς κάποιο προορισμό (πόλη, τοποθεσία κλπ.). 

2. Στις λοιπές πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για 

την ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης εγκατάστασης ή υπηρεσίας κατά τη συνέχεια 

της πορείας τους (π.χ. πρατήριο βενζίνης, νοσοκομείο κλπ.). 

Το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα και οι αντίστοιχες αναγραφές των γραμμάτων και σχεδίων, 

καθώς και τα υλικά κατασκευής τους καθορίζονται από προδιαγραφές του αρμόδιου 

Υπουργείου (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εποχή συγγραφής της εργασίας), 

ανάλογα με την κατηγορία της πινακίδας, την ομάδα και την κατηγορία της οδού. 

Το χρώμα των γραμμάτων των οδοδεικτών είναι κίτρινο, όταν αυτά είναι στα ελληνικά και 

λευκό όταν είναι ξενόγλωσσα (λατινικά). Το χρώμα του υποβάθρου των πινακίδων αυτών 

υποδηλώνει και το είδος της κατευθύνσεως προς την οποία καθοδηγούν. Τα χρώματα των 

υποβάθρων είναι (Παπανίκα, 2017): 

 Πράσινα, για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από αυτοκινητόδρομο. 

 Κυανά (μπλε) για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από άλλες οδούς του 

υπεραστικού δικτύου εκτός αυτοκινητόδρομου. 

 Φαιά (καφέ) για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. παραλίες, 

αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ.). 

 Λευκά (οπότε και τα γράμματα είναι μαύρα τόσο στις ελληνικές όσο και στις 

λατινικές αναγραφές) για κατευθύνσεις τοπικής σημασίας μέσα σε κατοικημένες 

περιοχές ή για εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο 

πόλεως, λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός κλπ.). 

Σχετικά παραδείγματα πληροφοριακών πινακίδων παρουσιάζονται στις εικόνες που 

ακολουθούν.  
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Εικόνα 2.1: Παράδειγμα κυανής (μπλε) πληροφοριακής πινακίδας. (Π-3) Προειδοποιητική κατευθύνσεων για 
συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων 

 

Εικόνα 2.2: Παράδειγμα φαιής (καφέ) πληροφοριακής πινακίδας. (Π-3β) Προειδοποιητική κατεύθυνσης με 
αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

 

Εικόνα 2.3: Παράδειγμα λευκής πληροφοριακής πινακίδας. (Π-3α) Προειδοποιητική κατεύθυνσης με 
αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου 

2.1.2. Τοποθέτηση πινακίδων 

Ο καθορισμός της θέσης των πινακίδων είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα που αφορά τη 

σήμανση του οδικού δικτύου. Κατά κανόνα, οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται στην πιο 

πλεονεκτική θέση από άποψη ορατότητας. Για το λόγο αυτό τοποθετούνται κάθετα προς το 

ρεύμα κυκλοφορίας. Γενικά, η τοποθέτηση της πινακίδας πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή 

βρίσκεται μέσα στον κώνο ορατότητας του παρατηρητή, ώστε να προκαλεί την προσοχή 

του και σε θέση σχετική με το σημείο, το αντικείμενο ή την κατάσταση για την οποία 

χρησιμοποιείται, ώστε να βοηθήσει στο σωστό μήνυμα. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

η θέση της, συνδυασμένη με ευκολία ανάγνωσης, είναι τέτοια, ώστε ο οδηγός που κινείται 

με κανονική ταχύτητα να έχει αρκετό χρόνο για να κάνει τη σωστή ενέργεια που επιβάλλει 

το μήνυμα της πινακίδας (Τσανακτσίδης & Τσίτουλας, 2003). Ειδικότερα, η επιλογή της 

θέσης εξαρτάται από τις παρακάτω αρχές: 

 Να προβλέπεται ικανή απόσταση από τη θέση εφαρμογής της ειδοποίησης, ειδικά 

για σήματα που απαιτούν τη λήψη απόφασης από τον οδηγό, ώστε να είναι δυνατή 

η έγκαιρη εφαρμογή μέτρων. 
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 Να αποφεύγεται η σύγχυση των οδηγών, σε σχέση με το μήνυμα της πινακίδας. Γι' 

αυτό τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο τμήμα στο οποίο 

αναφέρονται. 

 Να είναι σε ευδιάκριτο σημείο σε σχέση με το παρόδιο περιβάλλον της οδού. 

Δηλαδή, το σχήμα και οι χρωματικές αποχρώσεις της πινακίδας να μην ταυτίζονται 

με το περιβάλλον, η ανάπτυξη δέντρων να μην καλύπτει τις πινακίδες κλπ. 

 Να αποφεύγεται η τοποθέτηση σε περιοχές που παρατηρείται περιορισμός της 

οπτικής αντίληψης των οδηγών, σε κάποιες ώρες της ημέρας, λόγω ηλιοφάνειας, 

σκιών κλπ. 

Οι πληροφοριακές πινακίδες που δείχνουν τοπωνύμια και κατευθύνσεις κίνησης 

τοποθετούνται τουλάχιστον 60 μέτρα από τη διασταύρωση αλλά στις αστικές περιοχές, 

όπου συνήθως υπάρχει στενότητα χώρου, η απόσταση αυτή μπορεί να ελαττωθεί αρκετά 

(Φραντζεσκάκης & Γιαννόπουλος, 1986). Επίσης, η ονομασία του προορισμού που 

αναγράφεται σε μία πληροφοριακή πινακίδα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε όλες τις 

πινακίδες κατευθύνσεων που ακολουθούν ως και τον προορισμό αυτό (Τσανακτσίδης & 

Τσίτουλας, 2003). 

2.1.3. Εγκατάσταση μέσων σήμανσης 

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., οι πληροφοριακές πινακίδες μπορούν να σχεδιαστούν, 

κατασκευαστούν και τοποθετηθούν, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του αρμόδιου Υπουργείου. Οι 

τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης οδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και 

τοποθετημένες με βάση τις σχετικές προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι, τόσο η κατακόρυφη όσο και η οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο 

κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών 

εφαρμογής που αφορούν την κατακόρυφη σήμανση των οδών (πινακίδες) και για την 

εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημοσιών 

Έργων, είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

τις συντηρούν, κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτών έχουν την 

υποχρέωση της υλοποίησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα και των σχετικών αστυνομικών 

αποφάσεων (Παπανίκα, 2017). 

2.1.4. Διαχείριση πινακίδων με ΓΣΠ 

Η χρήση των ΓΣΠ για τη διαχείριση πινακίδων σήμανσης, τόσο ρύθμισης της κυκλοφορίας 

και αναγγελίας κινδύνου, όσο και πληροφόρησης των οδηγών έχει αναπτυχθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια. Η διαχείριση πινακίδων με ΓΣΠ συμβάλει στη συντήρηση των πινακίδων 

και βελτιώνει τη δημόσια ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο. Ακόμη περισσότερο, 

συνεισφέρει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών, στη 

βελτιστοποίηση των πόρων και στη μείωση του κόστους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς που απαιτούνται για τη λήψη καλύτερων 

επιχειρησιακών αποφάσεων. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα συμβολής των ΓΣΠ στη 

διαχείριση πινακίδων (Παπανίκα, 2017). 
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Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί η συμβολή του "Sign Inventory" που αποτελεί δημιούργημα 

της από κοινού χρήσης του ArcGIS Online και της εφαρμογής Collector του ArcGIS, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης και 

συντήρησης των πινακίδων με σκοπό την καταγραφή της κατακόρυφης σήμανσης του 

οδικού δικτύου. Η δημιουργία ενός χάρτη απεικόνισης των πινακίδων "Sign Inventory" με 

τα παραπάνω εργαλεία, στον οποίο απεικονίζεται η συνολική εικόνα μίας περιοχής, 

συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση και συντήρηση των πινακίδων αυτών. Επίσης, 

βοηθάει στον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων, καθώς υποδεικνύει προβληματικές 

περιοχές. Για την ανάπτυξη ενός "Sign Inventory" με το ArcGIS Solutions Deployment Tool 

απαιτείται ειδική τεχνική εμπειρία, αλλά και το αντίστοιχο λογισμικό. 

Το AgileAssets® Sign Manager™ αποτελεί ένα λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των κυκλοφοριακών πινακίδων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, 

το οποίο προσφέρει στους δημόσιους οργανισμούς μία βάση δεδομένων με την παρούσα 

κατάσταση των πινακίδων, βοηθώντας έτσι στην αποτελεσματική επιθεώρηση και 

συντήρηση αυτών. Το συγκεκριμένο λογισμικό διαθέτει ένα σύστημα GIS/LRS (Linear 

Referencing System – Γραμμικό Σύστημα Αναφοράς) που επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση 

και απεικόνιση της θέσης, της κατάστασης και των απαραίτητων εργασιών συντήρησης 

όλων των πινακίδων της βάσης δεδομένων. 

Οι εφαρμογές διαχείρισης πινακίδων με χρήση ΓΣΠ που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι 

οι μοναδικές που κυκλοφορούν την παρούσα χρονική στιγμή. Ανάλογα τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες του κάθε οργανισμού που ασχολείται με το ζήτημα της διαχείρισης των 

πινακίδων σήμανσης, υπάρχουν διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια του τίθενται από αυτούς. Έτσι, μπορούν να επιλέξουν από μία πληθώρα 

υφιστάμενων εφαρμογών ή ακόμη και να αναπτύξουν μία. Βασική παράμετρος όλων των 

εφαρμογών παραμένει η ύπαρξη μίας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων με τις 

πινακίδες της υπό μελέτης περιοχής. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται 

κάποια ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών διαχείρισης πινακίδων με χρήση ΓΣΠ. 

Η πόλη Σακραμέντο στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ενσωμάτωσε μία εφαρμογή ΓΣΠ στη 

διαχείριση των πινακίδων της. Η εν λόγω ενσωμάτωση ενός καταλόγου με τις πινακίδες της 

πόλης, αποτελεί το πιο πρόσφατο και επιτυχημένο έργο ένταξης μίας εφαρμογής ΓΣΠ που 

αναπτύχθηκε στην πόλη του Σακραμέντο. Το Υπουργείο Μεταφορών (Department of 

Transportation, DOT) χρησιμοποιεί το Infor EAM (Enterprise Asset Management) για τη 

διαχείριση όλων των στοιχείων του οδικού δικτύου, όπως οι πινακίδες, αλλά και άλλα 

δημόσια περιουσιακά στοιχεία, όπως τα δέντρα. Έτσι, το Τμήμα Γενικών Υπηρεσιών σε 

συνεργασία με την ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής που ασχολείται με τα ΓΣΠ 

(Information Technology Department Central GIS team), κατάφεραν να διαχειριστούν 

αποτελεσματικότερα τις πινακίδες σήμανσης της πόλης. Η εφαρμογή EAM DOT συλλέγει 

και διαχειρίζεται τις πινακίδες χρησιμοποιώντας το Infor EAM για το συγχρονισμό των 

δεδομένων ΓΣΠ με το σύστημα διαχείρισης των εργασιών. Τα ΓΣΠ διαθέτουν όλη τη χωρική 

πληροφορία των πινακίδων, σε μορφή σημειακών δεδομένων. Έτσι, η συλλογή δεδομένων 

και η διαχείριση της χωρικής τους πληροφορίας πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η βάση δεδομένων με τις πινακίδες δημιουργήθηκε από 

προσωπικό που ανέλαβε την καταγραφή τους με έρευνα πεδίου. Μέσα σε εννέα μήνες 
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καταγραφής συνέλλεξαν 10.000 δεδομένα τα οποία δεν αφορούσαν μόνο πινακίδες, αλλά 

και άλλα δημόσια περιουσιακά στοιχεία, όπως παρκόμετρα και κιγκλιδώματα. 

Η πόλη Χάντινγκτον που βρίσκεται στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, υιοθέτησε μια 

προσέγγιση υψηλής τεχνολογίας, που στηρίζεται στη χρήση ΓΣΠ μέσω υπολογιστών χειρός 

(tablet), για την απογραφή και χαρτογράφηση των πινακίδων της πόλης. Για την 

πραγματοποίηση της απογραφής των πινακίδων οι αρμόδιοι φορείς της πόλης 

συνεργάστηκαν με την εταιρεία DLZ Corp. (DLZ), η οποία έχει αναλάβει παρόμοια έργα και 

στο παρελθόν. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση υπολογιστών 

χειρός Apple iPad 2s που διέθεταν GPS και της εφαρμογής για κινητά GeoJot που αφορά τη 

συλλογή δεδομένων. Έτσι, μέσα σε 400 ώρες επιτόπιας καταγραφής συλλέχθηκαν 

πληροφορίες για 2.500 πινακίδες. Η εν λόγω εφαρμογή εξυπηρέτησε στη διαχείριση των 

φθαρμένων πινακίδων. Η φθορά των πινακίδων μπορεί να επέλθει από αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα, βανδαλισμούς ή έλλειψη σωστής συντήρησης. Η στρατηγική που αναπτύχθηκε 

αποτέλεσε μία οικονομικά εφικτή λύση, βάσει της οποίας οι πινακίδες αρχικά 

χαρτογραφούνταν, αξιολογούνταν ως προς την κατάσταση τους και έπειτα εφόσον κρινόταν 

απαραίτητο η πολιτεία προέβαινε στην αντικατάσταση τους. 

2.2. Χωρική Ανάλυση δεδομένων 

Σύμφωνα με τον (Κουτσόπουλος Κ. , 2009), με τον όρο χωρική ανάλυση (Spatial Analysis) 

νοείται η διαδικασία από τα στοιχεία σε πληροφορία. Αφορά την ανάλυση δεδομένων, 

τμήμα των οποίων αποτελεί η χωρική πληροφορία, με τη μορφή της γεωγραφικής θέσης, 

της γειτνίασης ή της γεωμετρίας των χωρικών οντοτήτων. Στόχο έχει την περιγραφή 

γεγονότων στο χώρο, τη διερεύνηση των χωρικών σχέσεων και τελικά τη λήψη αποφάσεων 

για το χώρο. 

Η χωρική ανάλυση περιλαμβάνει ένα σύνολο από ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές που 

μελετούν χωρικές οντότητες και φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις τοπολογικές, γεωμετρικές 

ή γεωγραφικές ιδιότητες τους και ο βασικός ρόλος είναι η τροφοδότηση της διαδικασίας 

του χωρικού σχεδιασμού (Παπαφραγκάκη, 2015). Σήμερα πλέον, η σύγχρονη χωρική 

ανάλυση, αξιοποιώντας την πρόοδο της Τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

εστιάζει στις βασισμένες σε υπολογιστή τεχνικές, κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου των 

στοιχείων, της πολυπλοκότητας της υπολογιστικής - αναλυτικής επεξεργασίας, αλλά και των 

αυξημένων δυνατοτήτων των ΓΣΠ (Φώτης, Ποσοτική Χωρική Ανάλυση, 2009). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι πινακίδες ως χωρικά δεδομένα αποτυπώνονται 

σημειακά σε περιβάλλον ΓΣΠ, οπότε για την επεξεργασία τους χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

και τεχνικές ανάλυσης σημειακών δεδομένων. 

2.2.1. Γεωστατικοί δείκτες χωρικής κατανομής 

Οι γεωστατικοί δείκτες είναι μέρος της χωρικής ανάλυσης και αποτελούνται από ένα 

αριθμό μετρήσεων και δεικτών για την περιγραφή και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων 

που ορίζονται ως σημεία, γραμμές και επιφάνειες σε ένα χωρικό σύστημα (Φώτης, 2009). Ο 

δείκτης χωρικής κεντρικότητας (π.χ. χωρικός μέσος) αποτελεί γεωστατικό δείκτη χωρικής 

κατανομής που περιγράφει την τυπική ή μέση τιμή της μεταβλητής. 
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Η έννοια του χωρικού μέσου είναι αντίστοιχη με την έννοια του αριθμητικού μέσου και 

αντιπροσωπεύει μία μέση θέση, η οποία μπορεί να δώσει την κατανομή συγκεντρωμένη, 

δηλαδή να δείξει πού είναι το κέντρο βάρους της κατανομής (Fisher, Getis, & eds, 2009). Ο 

χωρικός μέσος δίνει τη δυνατότητα να παρατηρηθεί μία χωρική κατανομή και επιτρέπει τη 

σύγκριση κατανομών διαφορετικών δεδομένων στην υπό μελέτη περιοχή. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ο τύπος του χωρικού μέσου: 

 

όπου, Χ, Υ, οι συντεταγμένες του χωρικού μέσου, δηλαδή ο μέσος όρος των συντεταγμένων  

Χi και Υi και n, ο αριθμός των παρατηρήσεων. 

Ο χωρικός μέσος δεν έχει έννοια όταν παρουσιάζεται σαν αριθμητική τιμή, με τις δύο 

συντεταγμένες του (X, Y). Έχει νόημα μόνο όταν απεικονίζεται γραφικά σε χάρτη, 

συναρτήσει των υπόλοιπων σημείων της γεωγραφικής κατανομής. 

2.2.2. Ανάλυση εγγύτητας 

Οι κυριότερες αναλύσεις εγγύτητας αφορούν στις ζώνες επιρροής (buffer). Πρόκειται για 

επιφάνειες γύρω από σημεία, γραμμές ή άλλες επιφάνειες, το μέγεθος των οποίων 

σχετίζεται με την επιρροή του αντικειμένου γύρω από το οποίο δημιουργήθηκε η ζώνη και 

ο υπολογισμός της ευκλείδειας απόστασης ενός αντικειμένου από ένα άλλο (Ευελπίδου & 

Αντωνίου, 2015). Συγκεκριμένα, τα buffers είναι επιφάνειες ζωνώδους μορφής, οι οποίες 

δημιουργούνται έτσι ώστε η περίμετρος τους να έχει μία προκαθορισμένη απόσταση από 

ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη ζώνη επιρροής ή 

εγγύτητας ενός γεωγραφικού αντικειμένου. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία νέων 

πολυγώνων, που αντιστοιχούν στις περιμετρικές ζώνες, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται 

σε ερωτήματα καθορισμού των γεωγραφικών οντοτήτων που βρίσκονται εντός ή εκτός 

αυτών των ζωνών. Η απλούστερη λειτουργία υπολογισμού περιμετρικής ζώνης είναι γύρω 

από σημεία, αφού η διαδικασία περιλαμβάνει τον υπολογισμό κυκλικών πολυγώνων γύρω 

από κάθε σημείο, με ακτίνα ίση με το πάχος της περιμετρικής ζώνης (Χαλκιάς, 2015). 

Η εγγύτητα αφορά στον υπολογισμό της ευθείας ή Ευκλείδειας απόστασης μεταξύ 

διαφορετικών αντικειμένων. Για κάθε στοιχείο καταγράφεται η ευθεία απόσταση του από 

το πλησιέστερο αντικείμενο αναφοράς. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτής είναι ένα 

επίπεδο που περιέχει τα δεδομένα υπολογισμού ευθείας απόστασης απ' όλα τα 

αντικείμενα αναφοράς. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται είτε αυτόνομα είτε σε 

εφαρμογές κατασκευής χαρτών (Χαλκιάς, 2006). 

2.3. Συντακτική Ανάλυση του χώρου 

2.3.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συντακτική ανάλυση του χώρου (Space Syntax) είναι ένα σύνολο τεχνικών που 

αναπτύχθηκε από τους Hillier, Hanson και τους συναδέλφους τους στο πανεπιστήμιο του 
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Λονδίνου (Bartlett, UCL) για την ανάλυση της γεωμετρίας και της συνδεσιμότητας του 

αστικού δικτύου και της συσχέτισής του με την (ανθρώπινη) κίνηση μέσα σε αυτόν (Hanson 

& Hillier, 1984), (Hillier B. , 1996). Είναι μια κοινωνική θεωρία  για τον χώρο (ή μια χωρική 

θεωρία  για την κοινωνία) που εξηγεί και ποσοτικοποιεί αυτήν την διαδικασία, δηλαδή το 

πώς η γεωμετρία και τοπολογία (συνδεσιμότητα) του αστικού δικτύου επηρεάζει τις ροές 

κίνησης, τις χρήσεις γης και τελικά την ανθρώπινη δραστηριότητα σε μια πόλη (Hillier & 

Lida, 2005). 

Κυρίαρχη ιδέα που τη διαπερνά είναι η ιδιοποίηση του δημοσίου χώρου. Σε κάθε πόλη, το 

συνολικό δίκτυο του δημοσίου υπαίθριου χώρου (δρόμοι, πλατείες, πάρκα) που ορίζεται 

από τη φυσική μορφή του πολεοδομικού ιστού, μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίο και συνεχές 

χωρικό σύστημα το οποίο καθορίζεται από τα εμπόδια που είτε περιορίζουν την πρόσβαση 

ή/και εμποδίζουν την όραση όπως οι περιφράξεις και οι τοίχοι (Παρασκευόπουλος, 2017). 

Μέσα στο χωρικό σύστημα, κάθε στοιχείο (π.χ. δρόμος) συνδέεται με συγκεκριμένο και 

σταθερό τρόπο με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, αναπτύσσοντας έτσι τοπολογικές σχέσεις με 

συντακτικές ιδιότητες (Κωτσιόττουλος, Παπαδοπούλου, Γοσποδίνη, & Τέλλιος, 2013). Είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμη στη διερεύνηση και εντοπισμό προβλημάτων συνδεσιμότητας, ποιοι 

δρόμοι χρειάζονται ενίσχυση, ποιες περιοχές έχουν προοπτική να συγκεντρώσουν 

περισσότερο κόσμο κλπ. Με άλλα λόγια, η συντακτική ανάλυση του χώρου εξηγεί και 

αναλύει γιατί είναι έτσι δομημένες οι πόλεις μας, πώς δουλεύουν για μας και πώς 

συνεισφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Οι πόλεις ουσιαστικά αποτελούν ένα «μωσαϊκό» κτιρίων που συγκρατείται από ένα δίκτυο 

χώρων – το οδικό δίκτυο – που «ρέει» ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα (βλ. Εικόνα 2.4). 

Η αρχιτεκτονική του οδικού δικτύου είναι αυτή που σχηματίζει τα ρεύματα κίνησης. Με 

βάση αυτά, ο χώρος της πόλης έχει την τάση να αυτό-οργανώνεται και να εξελίσσεται από 

ένα σημείο και μετά αυτόνομα, ξεπερνώντας τη συνειδητή και σχεδιασμένη ανθρώπινη 

παρέμβαση (Hillier B. , 2014). 
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Εικόνα 2.4: Πανοραμική άποψη της περιοχής του Ζωγράφου, Αθήνα 

Στον πυρήνα της, η συντακτική ανάλυση προσεγγίζει την πόλη ως ένα θεωρητικό χωρικό 

σύστημα «δομής-λειτουργίας» (structure-function theory) για να εντοπίσει τη σχέση 

ανάμεσα στο χώρο και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Για να επιτευχθεί αυτό θεωρεί τις 

πόλεις χωρικές «διαμορφώσεις» (configurations), οι οποίες ορίζονται όχι απλά ως 

συνδέσεις αλλά ως σχέσεις που παίρνουν υπόψη και άλλες σχέσεις (Hanson & Hillier, 1984). 

Για παράδειγμα, αν συγκριθεί η διαμόρφωση του χώρου στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 

2.5) σε διαφορετικές θέσεις, γίνεται αντιληπτό ότι στην μία περίπτωση είναι σχετικά ρηχός, 

ή ενσωματωμένος ενώ στη άλλη βαθύς, ή απομονωμένος. Το δίκτυο ή ο χώρος αποδίδεται 

με διαφορετικές αποχρώσεις από το κόκκινο στο μπλε, όπου κόκκινος είναι ο πιο κοντινός 

προς όλους τους άλλους χώρος, δηλαδή ο πιο ενσωματωμένος (integrated) ενώ μπλε ο πιο 

απομακρυσμένος από όλους τους άλλους χώρους, ή απομονωμένος (segregated). Σε μια 

πόλη, οι πιο ενσωματωμένες περιοχές είναι ή θα έπρεπε να είναι τα εμπορικά κέντρα και οι 

πιο απομονωμένες οι κατοικίες. Αντίστοιχα, σε κλίμακα ενός σπιτιού, το πιο ενσωματωμένο 

είναι το σαλόνι ενώ το πιο απομονωμένο το υπνοδωμάτιο. 
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Εικόνα 2.5: Διαμόρφωση χώρου κατά Space Syntax 

Τα τελευταία χρόνια η συντακτική ανάλυση έχει εφαρμοστεί σε μια σειρά από πόλεις σε 

όλο τον κόσμο, όπως Λονδίνο, Πεκίνο, Τόκιο, Μπραζίλια, Τζέντα και άλλες. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η Λευκωσία (Εικόνα 2.6) όπου, λόγω του τείχους που χωρίζει την 

πόλη σε ελληνική και τουρκική πλευρά, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο με 

προφανείς κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

Εικόνα 2.6: Συντακτική Ανάλυση στη Λευκωσία, Κύπρος (Hillier B. , 2014) 

Οι επιπτώσεις αυτές αποδίδονται και στη συντακτική ανάλυση, επιβεβαιώνοντας τον 

παραπάνω ισχυρισμό περί συσχέτισης space syntax και ανθρωπίνων / κοινωνικών σχέσεων. 

Το βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, δηλαδή το τουρκικό τετράγωνο, είναι το πλέον 

απομονωμένο ενώ το νοτιοδυτικό (ελληνικό τετράγωνο) είναι το πλέον ενσωματωμένο 

(Hillier B. , 2014). Η πόλη, η κίνηση και οι ανθρώπινες σχέσεις χωρίζονται στα δύο εξαιτίας 

του τείχους. 
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2.3.2. Μέτρα συντακτικής ανάλυσης 

Υπάρχουν τριών ειδών εφαρμογές συντακτικής ανάλυσης (Παρασκευόπουλος, 2017). 

1. Γωνιακή ανάλυση (angular analysis). Ορίζει ως συντομότερη διαδρομή αυτή με την 

ελάχιστη γωνιακή απόκλιση ή αλλαγή κατεύθυνσης (δηλαδή την πιο ευθεία 

διαδρομή) μέσα στο σύστημα. 

2. Τοπολογική ανάλυση (topological analysis). Συντομότερη η διαδρομή με ελάχιστες 

στροφές. 

3. Μετρητική ανάλυση (metric analysis). Συντομότερη η διαδρομή με ελάχιστα μέτρα 

(μικρότερη στο φυσικό χώρο). 

Στην παρούσα εργασία θα εφαρμοστεί η πρώτη με το λόγο να αναπτύσσεται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο της Εφαρμογής (Κεφάλαιο 4). Σημειώνεται ότι η διανυσματική γωνιακή ανάλυση 

(segment angular analysis) έχει ως θεμελιώδη μονάδα το «διάνυσμα» ενός δρόμου, που 

είναι το τμήμα της «αξονικής γραμμής» ανάμεσα σε δυο διασταυρώσεις, δηλαδή το τμήμα 

της μέγιστης δυνατής γραμμής θέασης εντός του δρόμου, ανάμεσα σε δύο διασταυρώσεις 

(Vaughan, 2015). 

Μεταξύ των μέτρων της συντακτικής ανάλυσης, ξεχωρίζουν τα εξής. 

 Ενσωμάτωση (integration). Υπολογίζει πόσο κοντά είναι το κάθε διάνυσμα προς τα 

υπόλοιπα, βάση των συνολικών γωνιακών μεταβολών εντός κάθε διαδρομής μιας 

επιλεγμένης απόστασης (ακτίνα). Εκφράζει την εγγύτητα (closeness) ενός χώρου, 

πόσο εύκολο είναι να προσεγγιστεί. Ποσοτικοποιεί την προσβασιμότητα ενός 

χώρου σε σχέση με το σύστημα όπου ανήκει (Vaughan, 2015). 

 Επιλογή (choice). Μετρά τις φορές που κάθε διάνυσμα δρόμου χρησιμοποιείται στη 

συντομότερη γωνιακή διαδρομή ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη των διανυσμάτων εντός 

μιας επιλεγμένης απόστασης (ακτίνα). Εκφράζει το πόσο πιθανό είναι ένας χώρος 

να χρησιμοποιηθεί ως διέλευση. Ποσοτικοποιεί την προσπελασιμότητα (Vaughan, 

2015). 

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και δύο νέα μέτρα σαν εξέλιξη των δύο προηγούμενων από τους 

(Hillier, Yang, & Turner, 2012) ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση μεταξύ συστημάτων 

διαφορετικών μεγεθών: 

 Κανονικοποιημένη γωνιακή ενσωμάτωση (normalized angular integration - NAIN). 

Εξέλιξη της ενσωμάτωσης, ώστε το σύστημα να είναι συγκρίσιμο με τον αστικό 

μέσο όρο της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο.  

 Κανονικοποιημένη γωνιακή επιλογή (normalized angular choice - NACH). Πιο 

σύνθετο από το NAIN, εξέλιξη της επιλογής. Η ανάγκη δημιουργίας του προκλήθηκε 

από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ υψηλής επιλογής και υψηλού συνολικού βάθους 

(“total depth” – ως “mean depth” ορίζεται το πόσο «ρηχό» ή «βαθύ» είναι το 

κεντρικό σημείο κάθε χώρου από τα κεντρικά σημεία όλων των άλλων χώρων) όπου 

τους υψηλά απομονωμένους χώρους τους δίνει και υψηλές τιμές επιλογής, κάτι το 

οποίο συνήθως είναι μη ρεαλιστικό. Με το NACH ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα 
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καθώς είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της πόλης. Σχετίζεται με το πόσο συνεχής 

είναι η δομή της πόλης.  

Με τα μέτρα NACH, NAIN γίνεται δυνατή η σύγκριση των οδικών διαμορφώσεων σε 

διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικές τοποθεσίες εντός της ίδιας πόλης, κάτι που 

αφορά και την παρούσα διπλωματική εργασία. Τα μοναδικά ζητήματα που φαίνεται να 

προκύπτουν είναι σε περιπτώσεις εφαρμογής τοπικής κλίμακας ανάλυσης σε λιγότερο 

αστικοποιημένες περιοχές (Al_Sayed, Turner, Hillier, Lida, & Penn, 2014). 

2.3.3. Κλίμακα συντακτικής ανάλυσης 

Τα μέτρα της συντακτικής ανάλυσης εφαρμόζονται σε διάφορες ακτίνες που 

αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές κλίμακες στις οποίες λειτουργεί η πόλη. Με την 

εφαρμογή της ακτίνας δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης σε διαφορετικές κλίμακες για τις 

τοπικές και υπερτοπικές σχέσεις που αναδύονται στο αστικό δίκτυο. Για αυτό και η επιλογή 

της ακτίνας εφαρμογής των μέτρων επηρεάζει καθοριστικά τα αποτελέσματα της 

συντακτικής ανάλυσης (Παρασκευόπουλος, 2017). 

 Η τοπική κλίμακα (local) είναι χαρακτηριστική των τοπικών δομών γειτονιάς σε μια 

πόλη, σχετίζεται με την πεζή κίνηση και είναι της τάξης των 200 – 800 μέτρων, που 

αντιστοιχούν δηλαδή σε 5 έως 20 λεπτά περπάτημα. 

 Η υπερτοπική κλίμακα (global) είναι αντιπροσωπευτική της δομής της πόλης ως 

σύνολο, σχετίζεται με την κίνηση με αυτοκίνητο και αναφέρεται σε ακτίνες 

μεγαλύτερες των 1500 μέτρων. 

  Η ακτίνα «n» που αναφέρεται σε όλο το σύστημα, δηλαδή κάθε διάνυσμα δρόμου 

σχετίζεται με κάθε άλλο διάνυσμα δρόμου εντός της περιοχής μελέτης χωρίς 

περιορισμούς ακτίνας. 

Όπως γίνεται κατανοητό η ακτίνα στην οποία θα εφαρμοστούν τα συντακτικά μέτρα είναι 

κρίσιμη καθώς «υπολογίζει» διαφορετικές κλίμακες μέσα στην πόλη. Για παράδειγμα, 

εφαρμογή διανυσματικής γωνιακής ανάλυσης με μετρητική ακτίνα 2000 μέτρων (που 

αντιστοιχεί σε κίνηση εντός της πόλης με αυτοκίνητο) θα υπολογίσει τις γωνιακές 

αποκλίσεις από τον κάθε κόμβο προς όλους τους υπόλοιπους μόνο εντός μιας ακτίνας 2000 

μέτρων. Με την εφαρμογή της ακτίνας κατά την συντακτική ανάλυση τελικά δίνεται η 

δυνατότητα η πόλη να αναλύεται σε διαφορετικές κλίμακες για τις τοπικές και υπερτοπικές 

σχέσεις που αναδύονται στο αστικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα προσδιορίσει 

μόνο τις υπερτοπικές σχέσεις μεταξύ των διανυσμάτων εντός 2000 μέτρων κατά μήκος των 

γειτονικών διανυσμάτων ξεκινώντας από το καθένα από αυτά. 

2.3.4. Γλωσσάρι συντακτικής ανάλυσης 

Παρακάτω παρατίθεται η επεξήγηση εννοιών κρίσιμων για τη συντακτική ανάλυση και για 

την εφαρμογή της παρούσας εργασίας. 

Βάθος (depth): Βάθος υπάρχει όπου είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε μεταξύ 

παρεμβαλλόμενων χώρων για να πάμε από τον έναν χώρο σε άλλον. Ένας χώρος είναι κατά 

ένα βήμα βαθύς εάν είναι μια στροφή μακριά και συνεχίζεται αντίστοιχα (Al_Sayed, Turner, 

Hillier, Lida, & Penn, 2014). 
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Απομόνωση (segregation): Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου ο χώρος είναι πιο 

απομακρυσμένος ή αποκομμένος από όλους τους άλλους χώρους μιας περιοχής. Όσο πιο 

απομονωμένος είναι ένας χώρος τόσο πιο βαθύς είναι (Al_Sayed, Turner, Hillier, Lida, & 

Penn, 2014). 

Ενσωμάτωση (integration): Το αντίθετο της απομόνωσης. Υπολογίζει πόσο κοντά είναι ένας 

χώρος προς όλους τους άλλους χώρους μιας περιοχής (Al_Sayed, Turner, Hillier, Lida, & 

Penn, 2014). 

Γραμμή / Άξονας Θέασης (visibility line): Η γραμμή θέασης ορίζει τοποθεσίες που είναι 

αμοιβαίως ορατές (Turner, Doxa, O'Sullivan, & Penn, 2001). 

Αξονική Γραμμή - Αξονικός Χάρτης - Αξονική Ανάλυση (axial line - axial map - axial 

analysis): Η αξονική γραμμή ορίζεται ως η μεγαλύτερη ευθεία γραμμή που αντιπροσωπεύει 

την μέγιστη επέκταση ενός σημείου του χώρου. Με άλλα λόγια θα μπορούσε να οριστεί και 

ως η μέγιστη δυνατή (ανεμπόδιστη) γραμμή θέασης ενός κλειστού χώρου. Αξονικός χάρτης 

είναι ο χάρτης που περιέχει όλες τις αξονικές γραμμές της περιοχής ενδιαφέροντος και τις 

διασυνδέσεις τους. Αξονική ανάλυση είναι η ανάλυση ενός αξονικού χάρτη (Al_Sayed, 

Turner, Hillier, Lida, & Penn, 2014), (Vaughan, 2015). 

Διάνυσμα (Segment) - Διανυσματικός Χάρτης – Διανυσματική Ανάλυση: Διάνυσμα είναι το 

τμήμα μιας αξονικής γραμμής ανάμεσα σε δύο διασταυρώσεις. Διανυσματικός χάρτης είναι 

ο χάρτης που περιέχει όλα τα διανύσματα της περιοχής ενδιαφέροντος και τις διασυνδέσεις 

τους. Διανυσματική ανάλυση είναι κάθε ανάλυση ενός διανυσματικού χάρτη 

συμπεριλαμβανομένων των τοπολογικών, γωνιακών και μετρητικών αναλύσεων (Vaughan, 

2015). 

Διανυσματική Γωνιακή Ανάλυση: Η Διανυσματική Γωνιακή Ανάλυση ορίζει την 

συντομότερη διαδρομή ως αυτή με την ελάχιστη γωνιακή απόκλιση (δηλαδή η πιο ευθεία 

διαδρομή) μέσα στο σύστημα (Vaughan, 2015). 

Διανυσματική Γωνιακή Επιλογή: Η Διανυσματική Γωνιακή Επιλογή υπολογίζεται μετρώντας 

τις φορές που κάθε «διάνυσμα» πέφτει/χρησιμοποιείται στην συντομότερη γωνιακή 

διαδρομή ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη των διανυσμάτων εντός μιας επιλεγμένης απόστασης 

(ακτίνα) (Vaughan, 2015). 

Διανυσματική Γωνιακή Ενσωμάτωση: H Διανυσματική Γωνιακή Ενσωμάτωση υπολογίζει 

πόσο κοντά σε όλα τα υπόλοιπα είναι κάθε διάνυσμα, βάσει των συνολικών γωνιακών 

μεταβολών που υπεισέρχονται σε κάθε διαδρομή (Vaughan, 2015). 

Σφάλματα κατά τη συντακτική ανάλυση: (Gil, Varoudis, Karimi, & Penn, 2015) 

 Small line (μικρή γραμμή): Γραμμή με μήκος κάτω του ελάχιστου (προεπιλογή: >1m)  

 Polyline: Γραμμή που αποτελείται από περισσότερους από δύο κόμβους. 

 Coinciding points (σημεία που συμπίπτουν): Γραμμές με δύο σημεία να συμπίπτουν. 

 Duplicate geometry (διπλότυπο γεωμετρίας): Δύο γραμμές με ίδια γεωμετρία. 

 Short line (κοντή γραμμή): Γραμμή της οποίας η απόληξη είναι κοντά σε άλλη 

γραμμή χωρίς να τέμνονται (προεπιλογή: >1m). 
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 Orphan (ορφανή γραμμή): Γραμμή που δεν τέμνει καμία άλλη γραμμή. 

 Island (νησίδα): Ομάδα γραμμών που έχουν αποσυνδεθεί από το χάρτη. 

2.3.5. Συντακτική ανάλυση και σήμανση 

Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα διπλωματική εργασία, δεν έχει βρεθεί δημοσιευμένη 

έρευνα – εργασία που να συσχετίζει άμεσα τη συντακτική ανάλυση του χώρου με τη 

σήμανση του οδικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοια συσχέτιση έχει 

πραγματοποιηθεί μόνο για τη σήμανση εντός μεγάλων οικοδομικών συγκροτημάτων (π.χ. 

πανεπιστημιακά campus, μουσεία) και μάλιστα πολύ πρόσφατα (Obeidat & Rashid, 2017), 

έχει εφαρμοστεί δηλαδή σε πολύ μικρότερη κλίμακα και ως προς πεζή κίνηση και όχι την 

κίνηση με αυτοκίνητο εντός της πόλης. 

Από τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία αναγνωρίζεται ότι η σήμανση κατέχει σημαντικό ρόλο 

στην διαδικασία εύρεσης διαδρομής, ειδικά σε έναν άγνωστο χώρο ή περιβάλλον όπου 

συχνά μάλιστα δεν προτιμάται η συντομότερη διαδρομή αλλά αυτή με τις λιγότερες 

στροφές ή την πιο συχνή σήμανση (Argin, Yesiltepe, & Ozbil, 2017). Η χρήση πινακίδων στην 

παραπάνω διαδικασία δεν είναι κάτι τυχαίο καθώς το με ποιο τρόπο και πόσο 

αποτελεσματικά θα γίνει χρήση πινακίδων από τους χρήστες εξαρτάται από ψυχολογικούς, 

οπτικούς και χωρικούς λόγους. Κατά τους (Obeidat & Rashid, 2017) η παραδοσιακή 

προσέγγιση στην τοποθέτηση πινακίδων συχνά δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφερθεί στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των φυσικών 

χαρακτηριστικών (διαστάσεις, χρώμα) των πινακίδων. Ωστόσο συχνά παραβλέπουν ότι η 

χρήση σήμανσης είναι υποστηρικτική ενός άλλου σκοπού, της στοχευμένης μετακίνησης 

προς έναν προορισμό ο οποίος επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν και μετακινούνται μεταξύ των κτιρίων (Obeidat & Rashid, 2017) ή εντός της 

πόλης (να προσθέσουμε εμείς). Έτσι, η χρήση σήμανσης δεν επηρεάζεται μόνο από τα 

φυσικά χαρακτηριστικά της πινακίδας αλλά επίσης από τη σχέση μεταξύ σήμανσης και 

χωρικών χαρακτηριστικών των τοποθεσιών τους. 

Η εργασία των (Obeidat & Rashid, 2017) εστιάστηκε στο ποιο είναι το ορατό πεδίο από την 

εκάστοτε πινακίδα (isovist) και στο πόσο ορατή είναι η πινακίδα από έναν διερχόμενο πεζό 

χρήστη (VGA), μια προσέγγιση δηλαδή που εκτός από το ότι εφαρμόζεται σε πολύ 

μικρότερη κλίμακα αφορά και την τοποθέτηση της πινακίδας σε σχέση με την ορατότητά 

της και όχι με το πώς συντάσσεται ο χώρος γύρω της, όπως θα γίνει στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι η ορατότητα της πινακίδας και το 

ορατό πεδίο από αυτήν έχουν μικρή επίπτωση στη χρησιμότητά της, κάτι το οποίο κάνει 

ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ συντακτικής 

ανάλυσης του χώρου και σήμανσης.   
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3. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Η επίλυση κάθε χωρικού προβλήματος απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία 

προσδιορίζει την κατεύθυνση της νοητικής διαδικασίας και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

θα προσπελαστεί το θέμα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο λειτουργεί ως το υπόβαθρο μίας 

μελέτης και καθορίζει τους βασικούς άξονες που θα οδηγήσουν στην επίλυση του 

προβλήματος. Ουσιαστικά η μεθοδολογία εξασφαλίζει τη συνεχή ροή κατά την εκπόνηση 

μίας μελέτης ή μίας έρευνας και προδιαγράφει την πορεία αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Σύμφωνα με τον (Κουτσόπουλος Κ. , 2006) ως μεθοδολογία ορίζεται "η 

συστηματική και εύπλαστη διαδικασία που γεννιέται από την παρατήρηση, τη μελέτη και 

τον πειραματισμό, βασίζεται στην ικανότητα, την εκπαίδευση και την εμπειρία, παρέχει 

τρόπους προσπέλασης στην ερμηνεία φαινομένων και δημιουργεί κατευθύνσεις στη 

νοητική διαδικασία, ώστε η εξέταση των θεμάτων και των φαινομένων να γίνεται με 

ορισμένους κανόνες". 

 

Εικόνα 3.1: Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν περιγράφεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα ακολουθηθεί 

κατά τη διαδικασία της εφαρμογής. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τον καθορισμό του 

προβλήματος. Στη συνέχεια, αφού καθοριστεί το πρόβλημα πρέπει να επιλεχθεί η 

κατάλληλη περιοχή μελέτης και να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Έπειτα, κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία μίας γεωχωρικής βάσης δεδομένων στην οποία θα στηριχθούν οι 

στατιστικές και χωρικές επεξεργασίες. Η στατιστική ανάλυση δεδομένων οδηγεί σε 

οπτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων και η χωρική ανάλυση δεδομένων σε χαρτογραφικές 

απεικονίσεις των δεδομένων της σήμανσης και της χρησιμότητάς τους. Παράλληλα 

εφαρμόζεται η συντακτική ανάλυση του χώρου ώστε στη σήμανση να συμπεριλαμβάνονται 

οι σχέσεις και τα δεδομένα του χώρου όπου βρίσκεται. Τέλος, ακολουθούν τα 

συμπεράσματα που αφορούν την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης στην 

επιλεγμένη περιοχή μελέτης, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
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3.1. Προσδιορισμός προβλήματος 

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσουμε το πρόβλημα που καλούμαστε να μελετήσουμε. Ο 

ακριβής προσδιορισμός του προβλήματος της γεωγραφικής μελέτης αποτελεί βασικό άξονα 

προσανατολισμού της, επειδή περιέχει το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η μελέτη και 

οριοθετεί το πρόβλημα προς επίλυση. Πρέπει όμως να διατυπώνεται σωστά και αναλυτικά 

και να εστιάζεται σε υπαρκτά προβλήματα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης της 

καταλληλότερης τεχνικής για την υλοποίηση του. Είναι βασικά το πρώτο βήμα που απαιτεί 

η μελέτη στην πορεία της, αλλά συγχρόνως είναι το πιο καθοριστικό (Κουτσόπουλος Κ. , 

2009). 

Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η εν λόγω εργασία είναι κατά πόσο είναι 

ικανοποιητική η πληροφορία που λαμβάνει το άτομο (οδηγός) κατά τη μετακίνησή του 

στους δήμους της περιοχής μελέτης. Η δημιουργία του μεθοδολογικού πλαισίου για την 

αποτελεσματική επίλυσή του περιλαμβάνει: 

 Συλλογή και επεξεργασία σημειακών δεδομένων που αφορούν της πληροφοριακές 

πινακίδες και τους αναγραφόμενους προορισμούς. Συλλογή οικοδομικών 

τετραγώνων της περιοχής μελέτης που αφορά τη συντακτική ανάλυση του χώρου 

της. 

 Κατηγοριοποίηση και κατανομή και των δύο σε όλη την υπό μελέτη έκταση. 

 Προσδιορισμό των διαδρομών με σημείο έναρξης την πληροφοριακή πινακίδα και 

σημείο τερματισμού τον αναγραφόμενο εκάστοτε προορισμό. 

 Προσδιορισμό των περιοχών με επαρκή / μη επαρκή σήμανση και σύγκριση μεταξύ 

τους. 

 Προσδιορισμό των προορισμών με επαρκή / μη επαρκή σηματοδότηση προς 

αυτούς και σύγκριση μεταξύ τους. 

 Προσδιορισμό των κόμβων ή διασταυρώσεων με επαρκή / μη επαρκή σήμανση επί 

αυτών. 

 Συντακτική ανάλυση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης και συσχέτιση με τα 

προηγούμενα. 

3.2. Συλλογή δεδομένων 

Από την διατύπωση του προβλήματος και του στόχου του μελετητή προκύπτει ο 

προσδιορισμός των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει. Η συλλογή των στοιχείων είναι μία 

ιδιαίτερη σύνθετη εργασία και επομένως για την ολοκλήρωση της απαιτείται μία σειρά 

διαδικασιών (Κουτσόπουλος Κ. , 2009). Η σημασία της φαίνεται από το γεγονός ότι η 

επιλογή λάθος δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε μη έγκυρα συμπεράσματα. 

Τα δεδομένα που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε εφαρμογή μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα την περιοχή και το είδος του φαινομένου που μελετάται (Φώτης, 

2010). Στην παρούσα εργασία τα δεδομένα που συλλέχτηκαν ήταν σημειακά δεδομένα που 

αφορούν της πληροφοριακές πινακίδες μέσω της εφαρμογής Street View του Google Earth 

καθώς και τα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής μελέτης και των γειτονικών προς αυτή 
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δήμων από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διαδικασία της συλλογής 

δεδομένων περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της εφαρμογής. 

3.3. Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων 

Το επόμενο στάδιο μετά τη συλλογή των δεδομένων είναι η οργάνωση τους σε μια βάση 

που θα τα καθιστά όσο το δυνατόν πιο αξιοποιήσιμα στο στάδιο της στατιστικής και 

χωρικής τους ανάλυσης. Η διαδικασία της μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορία 

αποτελεί νευραλγικό σημείο κάθε μελέτης που ασχολείται με τα ΓΣΠ (Παπανίκα, 2017). Ο 

σχεδιασμός της βάσης δεδομένων διαφέρει ανάλογα με το φαινόμενο που εξετάζεται, 

καθώς αποτελεί τη συνολική παρουσίαση του υπό μελέτη φαινομένου. Η διαδικασία του 

σχεδιασμού της βάσης δεδομένων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βελτιστοποιεί την 

διαδικασία της συλλογής, την αξιοποίηση των χωρικών δεδομένων, την διαδικασία της 

στατιστικής και χωρικής ανάλυσης και να προλαμβάνει όσο γίνεται την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικά με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια αυτών. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει την μείωση της πιθανότητας έλλειψης δεδομένων, την αποφυγή 

«άχρηστων», τη συνοχή μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της βάσης, και τη μείωση του 

χρόνου επεξεργασίας άρα και υλοποίησης της μελέτης. 

Οι βάσεις χωρικών δεδομένων περιέχουν χωρικά και περιγραφικά δεδομένα. Τα χωρικά 

δεδομένα αφορούν τις θέσεις των στοιχείων που μελετώνται ενώ τα περιγραφικά τις 

ιδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις (Φιλιόπουλος, 2015). 

3.4. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των ΓΣΠ. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ανάλυσης, που δύναται να λάβουν χώρα σε ένα ΓΣΠ, 

κάποια από τα οποία αναλύουν την περιγραφική πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στη 

βάση δεδομένων, κάποια άλλα τη γεωγραφική πληροφορία και κάποια συνδυασμό και των 

δύο. Οι μέθοδοι ανάλυσης των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων εξαρτώνται από το 

αντικείμενο, τη διαδικασία που θα επιλεγεί, καθώς επίσης και από το στόχο. Κάθε μία από 

τις παραμέτρους εξαρτάται από μία σειρά άλλων και συγκεκριμένα το υπό μελέτη 

φαινόμενο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του, τη θέση του, την τοπολογία τους, καθώς 

και από τη μορφή του επιπέδου πληροφορίας στο οποίο ανήκει (raster ή vector). Η 

επιλεγόμενη διαδικασία εξαρτάται με τη σειρά της από το πλήθος των επιπέδων 

πληροφορίας που θα συνδυαστούν, προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα και τέλος 

σημασία έχει αν η ανάλυση αυτή στοχεύει στην επιλογή, στην τροποποίηση ή στη 

δημιουργία δευτερογενών δεδομένων (Ευελπίδου & Αντωνίου, 2015). 

3.4.1. Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Η απλή περιγραφική στατιστική έχει αναλογίες με τη διαμόρφωση χωρικών στατιστικών 

δεικτών (π.χ. χωρικός μέσος). Η παραδοσιακή στατιστική ανάλυση δεδομένων αφορά την 

πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων. Γενικά, τα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί σε ένα ΓΣΠ είναι επεξεργάσιμα τόσο χωρικά όσο και ποσοτικά. Επίσης, η 

βάση δεδομένων είναι δυνατόν να εξαχθεί και κατόπιν να αναλυθεί μέσω ειδικών 
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στατιστικών λογισμικών (Ευελπίδου & Αντωνίου, 2015). Η στατιστική μελέτη και η ανάλυση 

των ποσοτικών δεδομένων στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται με τον υπολογισμό 

μεγεθών, όπως το πλήθος και ο μέσος όρος. Τα δεδομένα παρουσιάζονται μέσω 

διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών στους οποίους απεικονίζεται η κατανομή των 

δεδομένων με βάση το υπό μελέτη περιγραφικό χαρακτηριστικό. Οι στατιστικές 

επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν στο Microsoft Office Excel 2010. 

3.4.2. Χωρική ανάλυση δεδομένων 

Η χωρική ανάλυση τω δεδομένων πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα. Αρχικά 

εξετάζεται ο τρόπος κατανομής των δεδομένων στην υπό μελέτη περιοχή. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση των κατάλληλων γεωστατικών δεικτών όπως ο χωρικός μέσος. Η 

τεχνική της χωρικής παρεμβολής (heatmap) χρησιμοποιείται ώστε να εκτιμηθεί και να 

αναλυθεί η πυκνότητα των σημείων, ανάλογα με το υπό μελέτη περιγραφικό 

χαρακτηριστικό των δεδομένων. Στη συνέχεια μια σειρά εργαλείων των ΓΣΠ 

χρησιμοποιούνται αναλόγως την περίσταση για την εξαγωγή χωρικών πληροφοριών, όπως 

η μετάπτωση επιφανειακών δεδομένων σε σημειακά (centroid), η συνένωση δεδομένων 

(merge), και γεωμετρικές επεξεργασίες όπως clip, dissolve, multipart to singlepart κτλ.  

Οι χωρικές επεξεργασίες που πραγματοποιήθηκαν με χρήση ΓΣΠ έγιναν στα προγράμματα 

ArcMap 10.3 και QGIS Desktop 2.18.  

3.4.3. Συντακτική ανάλυση δεδομένων χώρου 

Για τη συντακτική ανάλυση του χώρου, ως πρωτογενή δεδομένα όπως αναφέρθηκε 

χρησιμοποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτά υφίστανται επεξεργασία, 

όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 3.2), κατά σειρά στο ArcGIS για εξαγωγή 

δεδομένων μορφής .dwg από τα οικοδομικά τετράγωνα, στη συνέχεια σε λογισμικό CAD 

(AutoCAD 2015) για σχεδίαση, στο λογισμικό depthmapX 0.30 (Varoudis) και τέλος σε ειδικά 

plugins που παρέχονται στο QGIS με την υποστήριξη του depthmapXnet 0.35 (Varoudis). 

Έτσι αναλύεται το συντακτικό πρότυπο της περιοχής μελέτης σε διαφορετικές κλίμακες και 

για διαφορετικά συντακτικά μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ερευνητής είναι σε θέση να 

αντιληφθεί πώς διαμορφώνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου στην περιοχή 

(Παρασκευόπουλος, 2017). 
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Εικόνα 3.2: Μεθοδολογία εργασιών για εφαρμογή συντακτικής ανάλυσης 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

μεθοδολογικού πλαισίου που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η εφαρμογή της προσέγγισης 

αυτής θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης ΓΣΠ. Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής θα είναι η 

οπτικοποίηση των δεδομένων, η χαρτογραφική απεικόνιση των επεξεργασιών και η 

εξαγωγή μετρητικών συμπερασμάτων, μέσω της χρήσης επιστημονικών εργαλείων και 

τεχνικών μεθόδων ανάλυσης. 
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4. Εφαρμογή 

4.1. Περιοχή μελέτης 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέχτηκαν ως περιοχή μελέτης οι δήμοι Βύρωνα, 

Καισαριανής, Ζωγράφου, Παπάγου – Χολαργού και Αγίας Παρασκευής (Χάρτες 4.1, 4.2). 

Αποτελούν όμορους δήμους, με κοινό χαρακτηριστικό τη θέση τους που είναι ανατολικά 

του δήμου Αθηναίων και στις παρυφές του όρους Υμηττού. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

καθώς διατρέχονται στα δυτικά τους από σημαντικές αρτηρίες (λεωφόρος Μεσογείων για 

Χολαργό και Αγία Παρασκευή,  λεωφόρος Κανελλοπούλου για Παπάγου και Ζωγράφου, 

λεωφόρος Ούλωφ Πάλμε και λεωφόρος Υμηττού για Ζωγράφου, Καισαριανή και Βύρωνα) 

ενώ στα ανατολικά τους η δόμηση και το οδικό δίκτυο διακόπτονται από το δάσος του 

Υμηττού με την ομώνυμη περιφερειακή αρτηρία. Συνεπώς η ανάπτυξη, η κίνηση και η 

δόμηση δεν είναι ομοιόμορφες σε όλη την έκτασή τους αλλά έχουν συγκεκριμένη 

κατεύθυνση προς τα δυτικά, κάτι το οποίο πιθανό να επηρεάζει και τη σήμανση του οδικού 

δικτύου. 

 

Χάρτης 4.1: Περιοχή μελέτης 
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Χάρτης 4.2: Σχετική θέση περιοχής μελέτης στην περιφέρεια Αττικής 

Ακολουθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κάθε δήμο της περιοχής μελέτης. 

Δήμος Βύρωνα: Ο Βύρωνας είναι αστική περιοχή και δήμος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών 

στην Αττική. Πήρε το όνομά του από το Λόρδο Βύρωνα τον Ιανουάριο του 1924, με τον 

εορτασμό των 100 ετών από το θάνατό του. Η σημερινή περιοχή του Βύρωνα αρχικά 

αποτελούσε κοινότητα και το 1934 έγινε δήμος. Ανατολικά, βρίσκεται ο Υμηττός και το 

δάσος του. Αρχικά, η περιοχή αποτελούνταν από βοσκοτόπια και χωράφια, τα οποία 

άρχισαν να αστικοποιούνται μετά τις δεκαετίες του '20 και του '30 κυρίως από πρόσφυγες 

από τη Μικρά Ασία. Η συνολική έκταση του δήμου είναι 9,204 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ 

έχει πληθυσμό 61.308 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Με την εφαρμογή 

της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011 

ουδεμία μεταβολή επήλθε. Σημαντικές τοποθεσίες αποτελούν το Θέατρο Βράχων και το 

Δημοτικό Στάδιο. Περιλαμβάνει επίσης την κοινότητα του Καρέα. (Wikipedia) 
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Χάρτης 4.3: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βύρωνα 

Δήμος Καισαριανής: Η Καισαριανή είναι αστική περιοχή και δήμος του Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, βρίσκεται τρία χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου της Αθήνας, σε 130 μέτρα 

υψόμετρο, στις ΒΔ πλαγιές του Υμηττού. Το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του δήμου 

είναι ορεινή περιοχή και πράσινο. Η Καισαριανή έχει καλή ρυμοτομία, με βάση την 

κεντρική λεωφόρο της Εθνικής Αντιστάσεως και τις οριζόντιες και κάθετες οδούς προς αυτή. 

Έχει έκταση 7,841 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011, είναι 26.458 κάτοικοι. Το 1934, ήταν η χρονιά που η Καισαριανή 

αποσπάστηκε από το δήμο Αθηναίων και γίνεται αυτόνομος δήμος. Με την εφαρμογή της 

νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης του 2011 ουδεμία 

μεταβολή επήλθε στο Δήμο. Σημαντικότερη τοποθεσία της θεωρείται το Σκοπευτήριο της 

Καισαριανής, όπου την 1η Μάη 1944, 200 Έλληνες κομμουνιστές εκτελέστηκαν από τα 

στρατεύματα κατοχής, καθώς και η Μονή Καισαριανής. (Wikipedia) 
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Χάρτης 4.4: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καισαριανής (e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών) 

Δήμος Ζωγράφου: Η περιοχή του Ζωγράφου, έκτασης 8,517 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 

με πληθυσμό 71.126 κατοίκους βρίσκεται 4 χλμ. ανατολικά του κέντρου των Αθηνών, σε 

υψόμετρο 140 μέτρων, στις ΒΔ πλαγιές του Υμηττού. Υπάγεται σήμερα στο γενικότερο 

πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών και εντάσσεται γεωγραφικά στον Κεντρικό Τομέα 

Αθηνών της πρωτεύουσας. Η περιοχή παλιά ήταν δασικό και καλλιεργήσιμο έδαφος με 

πλούσια βλάστηση, καλλιέργειες, δάσος και αλσύλλια. Το 1929 ανακηρύχτηκε κοινότητα 

και το 1947 δήμος, περιλαμβάνοντας επιπλέον τις συνοικίες Γουδή, Ιλίσια και Άνω Ιλίσια. 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει λόγω της πανεπιστημιούπολης και της πολυτεχνειούπολης που 

βρίσκονται εντός των ορίων της. Θεωρείται από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της 

Αθήνας και της χώρας γενικότερα. (Wikipedia), (Alasdair, 2018) 
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Χάρτης 4.5: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ζωγράφου 

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού βρίσκεται στο Βόρειο Τομέα 

Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στους πρόποδες του Υμηττού και απαρτίζεται από τις 

ενότητες Παπάγου και Χολαργού, έδρα του οποίου είναι ο τελευταίος. Έχει έκταση 8,630 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 44.539 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 

2011. Ο δήμος συγκροτήθηκε το 2011 με το σχέδιο Καλλικράτης. Η δημιουργία του 

παραδοσιακού οικισμού του Χολαργού χρονολογείται το 1930 όταν αγροτικός 

συνεταιρισμός επεδίωξε να ιδρύσει ένα εξοχικό προορισμό στα όρια της παλαιάς 

Κοινότητος Χαλανδρίου, ενώ το 1950 δημιουργήθηκε ο οικισμός του Παπάγου για τις 

ανάγκες στέγασης των στρατιωτικών, λόγω και των γειτονικών διοικητικών και 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Πυρήνας του σύγχρονου δήμου είναι η πλατεία μπροστά 

στο Άλσος του Χολαργού στο οποίο οδηγεί η οδός Περικλέους. Η περιοχή του Χολαργού 

διακρίνεται για την καλή ρυμοτομία της. (Wikipedia) 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 48/142 

 

Χάρτης 4.6: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού 

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Η Αγία Παρασκευή είναι προάστιο και δήμος στην περιφέρεια 

του Βορείου Τομέως της Αθήνας, εκτεινόμενος στο ανατολικό άκρο του αθηναϊκού πεδίου 

έως τους ορεινούς όγκους του Υμηττού. Η έκταση της περιοχής υπολογίζεται σε 7,935 

τετραγωνικά χιλιόμετρα (5,64 τ.χμ. κατοικημένη) και ο μόνιμος πληθυσμός της σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011 ανέρχεται στους 59.704 κατοίκους, με πυκνότητα 7.524 ατόμων 

ανά τ.χμ. και υψόμετρο κέντρου 206 μέτρα. Η δημιουργία του οικισμού χρονολογείται περί 

το 1929 οπότε και αποσπάστηκε από τον δήμο Αθηναίων ως κοινότητα και μετέπειτα ως 

δήμος το 1963. Οικιστικό κέντρο αποτελεί η κεντρική πλατεία με τον Ιερό Ναό της Αγίας 

Παρασκευής, ενώ κεντρικός οδικός άξονας είναι η οδός Αγίου Ιωάννου η οποία και συνδέει 

τη Λεωφόρο Μεσογείων με τον περιφερειακό δακτύλιο του Υμηττού. Η περιοχή έχει 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος με πλούσια βλάστηση αλλά και άρτιο συγκοινωνιακό δίκτυο. 

Εμβληματικά κτίρια της Αγίας Παρασκευής θεωρούνται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος», ο Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής και το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η Μονή του Άγιου Ιωάννη του Κυνηγού. (Wikipedia) 
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Χάρτης 4.7: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγίας Παρασκευής 

4.2. Συλλογή δεδομένων 

4.2.1. Καταγραφή πληροφοριακών πινακίδων & αναγραφόμενων προορισμών 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούν αποκλειστικά πληροφοριακές πινακίδες που 

έχουν τοποθετηθεί νόμιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι πινακίδες που έχουν 

τοποθετηθεί από ιδιώτες. 

Η πλειοψηφία των απαιτούμενων δεδομένων για την παρούσα διπλωματική εργασία, 

δηλαδή η καταγραφή της θέσης και του αναγραφόμενου προορισμού των πληροφοριακών 

πινακίδων στην περιοχή μελέτης αντλήθηκε από το Street View του Google Earth. Έχει 

δημιουργηθεί με βάση τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί από το 

επίπεδο του εδάφους από αυτοκίνητα της Google εξοπλισμένα με ειδικές κάμερες που 

λαμβάνουν φωτογραφίες ενώ κινούνται στο οδικό δίκτυο. Μετά τη λήψη τους, οι 

φωτογραφίες υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω υπολογιστή και προετοιμάζονται για να 

χρησιμοποιηθούν στο Google Earth (Streetview Greece. 2016). Έτσι δίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να εξερευνήσουν και να περιηγηθούν σε μια περιοχή. 

Η πλειοψηφία των δεδομένων που αντλήθηκαν από το Street View καταγράφηκαν από τη 

Google τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014. Σε 

ορισμένες περιοχές τα δεδομένα δεν έχουν επικαιροποιηθεί και έχουν ληφθεί από το 

καλοκαίρι του 2011. 

Σε λίγες περιπτώσεις που δεν υπήρχε η δυνατότητα συλλογής δεδομένων μέσω Street 

View, έγινε επιτόπια καταγραφή στο πεδίο. Οι λόγοι ήταν: 
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1. Δυσκολία θέασης των φωτογραφιών λόγω γωνίας θέασης, γωνίας ανάκλασης 

ηλιακού φωτός. 

2. Δυσκολία θέασης λόγω της μη σωστής σύνθεσης του μωσαϊκού των πανοραμικών 

φωτογραφιών. 

3. Δυσκολία ανάγνωσης πινακίδας λόγω φυσικών εμποδίων κατά τη λήψη της 

φωτογραφίας (π.χ. φυλλωσιές, διερχόμενα οχήματα). 

4. Δυσκολία ανάγνωσης πινακίδας λόγω κακής της κατάστασης. 

5. Εντοπισμός νέων πινακίδων που δεν είχαν τοποθετηθεί κατά τη λήψη των 

φωτογραφιών από τη Google. 

Η επιτόπια καταγραφή έγινε το Δεκέμβρη του 2017. 

Για την επιτυχή καταγραφή του συνόλου των πληροφοριακών πινακίδων της περιοχής 

μελέτης ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1. Εισαγωγή των ορίων των καλλικρατικών δήμων στο Google Earth.  

2. Εισαγωγή των παραπάνω σε περιβάλλον GIS με γεωγραφικό υπόβαθρο από το 

OpenStreetMap. 

3. Καταγραφή δεδομένων ανά δήμο και διαχωρισμός των δήμων σε μικρότερες 

υποπεριοχές. 

4. Η αναζήτηση στους δρόμους έγινε ακολουθώντας το ρεύμα κυκλοφορίας του 

εκάστοτε δρόμου. Σε περίπτωση διπλών ρευμάτων, η αναζήτηση έγινε μια φορά για 

το ρεύμα ανόδου και μια φορά για το ρεύμα καθόδου. 

5. Επισήμανση καταγεγραμμένων δρόμων. 

6. Επισήμανση δρόμων για τους οποίους δεν υπάρχουν λήψεις από το Street View, πχ 

Πεντάγωνο στην Εθνική Άμυνα, στρατόπεδα.  

7. Επιτόπια καταγραφή όπου χρειάστηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 4.1: Εφαρμογή ορίων δήμων στο Google Earth 
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Εικόνα 4.2: Απεικόνιση του περιβάλλοντος της επιλογής Street View του Google Earth. Διασταύρωση λεωφ. 

Παπάγου & Γεωργίου Παπανδρέου, Ζωγράφου 

Κατά την καταγραφή των πληροφοριακών πινακίδων δημιουργήθηκαν 3 πίνακες βάσης 

δεδομένων, αρχικά σε υπολογιστικά φύλλα Excel. Αυτοί ονομάζονται ‘’records’’, ‘’signs’’ και 

‘’places’’. Ο πίνακας ‘’records’’ καταγράφει τις πληροφορίες της πινακίδας, ο πίνακας 

‘’signs’’ καταγράφει τη θέση της πινακίδας και ο πίνακας ‘’places’’ καταγράφει τη θέση του 

αναγραφόμενου προορισμού της πινακίδας. 

Ο πίνακας ‘’records” περιλαμβάνει τα εξής πεδία (στήλες): 

 sign_id: Αποτελεί το μοναδικό κωδικό για κάθε πληροφοριακή πινακίδα που 

καταγράφθηκε. Έχει τύπο κωδικοποίησης αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Είναι 

κοινός για όλες τις εγγραφές που περιέχει η ίδια πινακίδα.  

 sign_type: Το είδος της πληροφοριακής πινακίδας ανάλογα με το χρωματικό της 

υπόβαθρο. Έχει τύπο κωδικοποίησης αριθμητικούς χαρακτήρες και 

κατηγοριοποίηση σε 6 διαφορετικά είδη.  

 name_gr: Ο αναγραφόμενος προορισμός με ελληνικούς χαρακτήρες (αν υπάρχει).  

 name_en: Ο αναγραφόμενος προορισμός με λατινικούς χαρακτήρες (αν υπάρχει).  

 language: Η γλώσσα αναγραφής του προορισμού σε κάθε εγγραφή της 

πληροφοριακής πινακίδας (3 κατηγορίες). Τύπος κωδικοποίησης αριθμητικοί 

χαρακτήρες.  

 address: Η ακριβής διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η πληροφοριακή πινακίδα. 

Περιλαμβάνει όνομα οδού και αριθμό τα οποία αντλούνται από το Google Maps.  

 dimos: Ο δήμος στον οποίο τοποθετείται η πινακίδα.  

 place_id: Μοναδικός κωδικός για κάθε προορισμό που αναγράφεται στην 

πληροφοριακή πινακίδα. Τύπος κωδικοποίησης αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.  

 place_type: Το είδος του αναγραφόμενου προορισμού με βάση την 

κατηγοριοποίηση που δημιουργήθηκε (16 κατηγορίες). Τύπος κωδικοποίησης 

αριθμητικοί χαρακτήρες.  
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 condition: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πληροφοριακή πινακίδα (4 

κατηγορίες). Τύπος κωδικοποίησης αριθμητικοί χαρακτήρες.  

 comments: Σχόλια άξια αναφοράς (11 κατηγορίες). 

 

Εικόνα 4.3: Παράδειγμα εγγραφών στον πίνακα ‘’records’’ 

Ο πίνακας ‘’signs’’ περιλαμβάνει τα εξής πεδία (στήλες): 

 sign_id: (όπως στο ‘’records’’) 

 sign_type: (όπως στο ‘’records’’) 

 latitude: Αποτελεί το γεωγραφικό πλάτος όπως αυτό λαμβάνεται από την 

εφαρμογή Google Maps και αποτελεί μαζί με το γεωγραφικό μήκος τη θέση της 

πινακίδας στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84.  

 longitude: Αποτελεί το γεωγραφικό μήκος όπως αυτό λαμβάνεται από την 

εφαρμογή Google Maps και αποτελεί μαζί με το γεωγραφικό πλάτος τη θέση της 

πινακίδας στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84.  

 plithos eggrafwn: Το πλήθος των εγγραφών / προορισμών που αναγράφονταν στη 

συγκεκριμένη πινακίδα. 

 

Εικόνα 4.4: Παράδειγμα εγγραφών στον πίνακα ‘’signs’’ 

Ο πίνακας ‘’places’’ περιλαμβάνει τα εξής πεδία (στήλες): 

 name_gr: (όπως στο ‘’records’’) 

 name_en: (όπως στο ‘’records’’) 

 dimos: Ο δήμος στον οποίο ανήκει ο αναγραφόμενος προορισμός της πινακίδας. 

 place_type: (όπως στο ‘’records’’) 

 place_id: (όπως στο ‘’records’’) 

 latitude: Αποτελεί το γεωγραφικό πλάτος όπως αυτό λαμβάνεται από την 

εφαρμογή Google Maps και αποτελεί μαζί με το γεωγραφικό μήκος τη θέση του 

αναγραφόμενου προορισμού στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84. 
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 longitude: Αποτελεί το γεωγραφικό μήκος όπως αυτό λαμβάνεται από την 

εφαρμογή Google Maps και αποτελεί μαζί με το γεωγραφικό πλάτος τη θέση του 

αναγραφόμενου προορισμού στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84. 

 

Εικόνα 4.5: Παράδειγμα εγγραφών στον πίνακα ‘’places’’ 

 

Εικόνα 4.6: Παρεχόμενες πληροφορίες (ημερομηνία λήψης, συντεταγμένες σε WGS 84, υψόμετρο) κατά την 
περιήγηση στο Street View της Google 

Για τη σωστή επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε οι ονομασίες να καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο για τους ίδιους προορισμούς, 

καθώς παρατηρήθηκαν διαφορετικοί τρόποι γραφής σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε 

ορθογραφικά είτε εννοιολογικά (π.χ. κέντρο – Αθήνα, centre – center, Kessariani – 

Kaisariani)  

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες ‘’signs’’ και ‘’places’’ μετέπειτα εισάχθηκαν σε περιβάλλον GIS 

ως σημειακά shapefiles, ενώ για την απόδοση χωρικής πληροφορίας στον πίνακα ‘’records’’ 

χρησιμοποιήθηκε το shapefile ‘’signs’’ έχοντας ως κοινό πεδίο αναφοράς το μοναδικό για 

κάθε πληροφοριακή πινακίδα sign_id. 

4.2.2. Καταγραφή διαδρομών 

Σημαντικό στοιχείο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ιδέα ότι μια πινακίδα 

δημιουργεί διαδρομές με αφετηρία το σημείο στο οποίο βρίσκεται η πινακίδα και 

τερματισμό τη θέση του προορισμού που αναγράφεται στην πινακίδα αυτή. Κατ’ επέκταση, 

μια πινακίδα με πολλούς προορισμούς αποτελεί αφετηρία για αντίστοιχο αριθμό 

διαδρομών. Για τη δημιουργία των διαδρομών απαιτούνται τα σημεία από τα οποία 

διέρχονται και επιπλέον, ο χρόνος και η απόσταση που απαιτείται για την πραγματοποίησή 

τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιήθηκε μια άλλη εφαρμογή της 

Google, το Google Maps Direction API.  

Το Google Maps Direction API (Application Programming Interface) είναι η διεπαφή που 

επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα να επικοινωνεί με ένα άλλο, της γνωστής υπηρεσίας Google 

Maps. Η λογική της εφαρμογής αυτής είναι η ίδια ακριβώς με την λογική του κλασσικού 

website της Google, δηλαδή τον υπολογισμό της διαδρομής ανάμεσα σε δύο σημεία, με 

εισαγόμενα στοιχεία από τo χρήστη, την αφετηρία, τον τερματισμό αλλά και άλλες 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 54/142 

παραμέτρους εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί (αποφυγή διοδίων, πλησιέστερη ή 

κοντινότερη διαδρομή, διαφορετικοί τρόποι μετακίνησης). 

Πιο συγκεκριμένα, το APΙ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να στέλνει ένα αίτημα στη 

Google με τις συντεταγμένες (και όχι τις διευθύνσεις όπως στο κλασσικό website) του 

αρχικού σημείου, του προορισμού και διάφορες επιλογές όπως προαναφέρθηκαν. Για να 

χρησιμοποιηθεί το API απαιτείται η έκδοση ενός μοναδικού κωδικού από τη Google, το API 

key, ώστε να δηλωθεί ο σκοπός της εφαρμογής και να πιστώνονται τα αιτήματα που εκείνη 

ζητά ανά ημέρα. Το όριο αυτών, για δωρεάν χρήση του API, είναι 1250 αιτήματα ανά ημέρα 

με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 50 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα αυτού 

του αιτήματος είναι ένα αρχείο μορφής json ή xml. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, απαιτούνται τόσα αιτήματα όσα και τα ζευγάρια 

πινακίδας – προορισμού, δηλαδή αφετηρίας – τερματισμού. Το κάθε αίτημα περιλαμβάνει 

τη μορφή του αρχείου που θέλουμε να μας επιστραφεί (xml ή json), τις συντεταγμένες της 

αφετηρίας και του προορισμού στο γεωδαιτικό σύστημα WGS 84, το API key και τον τρόπο 

μετακίνησης, δηλαδή το αυτοκίνητο (‘’mode=driving’’). 

 

Εικόνα 4.7: Παράδειγμα αιτήματος διαδρομής μεταξύ δύο σημείων 

 

Εικόνα 4.8: Παράδειγμα επιστροφής xml αρχείου από το Google Maps Direction API 

Επειδή το κάθε αίτημα απευθύνεται σε μια διαδρομή, αυτό θα έπρεπε να επαναληφθεί 559 

φορές, όσα δηλαδή και τα ζευγάρια πινακίδας – προορισμού. Κρίθηκε λοιπόν ωφέλιμο, αντί 

αυτού, να γραφεί κώδικας ο οποίος θα επαναλάμβανε το κατάλληλο αίτημα τόσες φορές 

όσες και οι διαδρομές, εισάγοντας κάθε φορά τις σωστές νέες συντεταγμένες. 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 55/142 

4.2.3. Μαζική λήψη δεδομένων για διαδρομές – Πρόγραμμα σε γλώσσα Python 

Η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχτηκε για τον παραπάνω σκοπό είναι η Python. O 

λόγος είναι πως πρόκειται για μια ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού με μεγάλες 

δυνατότητες, χωρίς να απαιτεί μακροσκελείς κώδικες και κυρίως, περιλαμβάνει κατάλληλες 

βιβλιοθήκες για την αποτελεσματική και εύκολη σύνδεση και λήψη δεδομένων από το 

Google Maps API. Στον κώδικα αυτό, αφού έγινε σύνδεση με το API και διατυπώθηκε η 

μορφή του αιτήματος, εισήχθη αρχείο csv που περιλαμβάνει τα ζευγάρια αφετηρίας – 

τερματισμού, «έτρεξε» και «διαβάστηκε» τις απαιτούμενες φορές και τελικά επιστράφηκε 

αρχείο με τις απαιτούμενες πληροφορίες, δηλαδή τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα), την 

απόσταση (σε μέτρα) και τα σημεία που υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης στη διαδρομή 

(polyline). 

 

Εικόνα 4.9: Ο κώδικας που γράφτηκε για τη συλλογή διαδρομών σε γλώσσα Python 

 

Εικόνα 4.10: Τμήμα αρχείου που εισήχθη στον κώδικα. Περιλαμβάνει κωδικό διαδρομής / πινακίδας / 
προορισμού και συντεταγμένες πινακίδας και προορισμού 
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Εικόνα 4.11: Τμήμα αρχείου που επιστράφηκε από τον κώδικα 

Το τελικό αυτό αρχείο είναι έτοιμο να εισαχθεί σε περιβάλλον GIS και να απεικονίσει τις 

αντίστοιχες διαδρομές με τις επιπλέον πληροφορίες για το χρόνο και την απόσταση. 

4.3. Πληροφοριακές πινακίδες 

Στο σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 302 

πληροφοριακές πινακίδες. 

 

Χάρτης 4.8: Κατανομή των πληροφοριακών πινακίδων στο χώρο της περιοχής μελέτης 
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Πίνακας 4.1: Πινακίδες ανά δήμο 

Έπειτα εφαρμόστηκε “heatmap” ακτίνας 400 μέτρων στα παραπάνω σημειακά δεδομένα 

ώστε να προκύψει η συγκέντρωση των πληροφοριακών πινακίδων που καταγράφηκαν στην 

περιοχή μελέτης. 

 

Χάρτης 4.9: Συγκέντρωση (heatmap) πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή μελέτης 

Από τον παραπάνω χάρτη συμπεραίνεται ότι μεγάλη συγκέντρωση πινακίδων υπάρχει σε 

μεγάλες οδικές αρτηρίες όπως είναι η περιφερειακή Υμηττού (ιδιαίτερα στο ύψος του 

Καρέα, στα σύνορα Ζωγράφου – Καισαριανής, στην έξοδο προς Παπάγου και στην Αγία 

Παρασκευή) και η Μεσογείων, καθώς και σε αστικές περιοχές με ιδιαίτερη κίνηση όπως 

στην Υμηττού στα δυτικά της Καισαριανής, στο Γουδή, στη διασταύρωση Ούλωφ Πάλμε και 

Γ. Παπανδρέου στου Ζωγράφου, στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου, στο σταθμό 

Δουκίσσης Πλακεντίας και στην οδό Νεαπόλεως στην έξοδο της περιφερειακής Υμηττού 

προς Αγία Παρασκευή. Από την άλλη, παρατηρείται έλλειψη πινακίδων σε κέντρα 

ορισμένων δήμων όπως είναι ο Βύρωνας και ο Χολαργός και στο νότιο τμήμα του δήμου 

Ζωγράφου. Το τελευταίο ωστόσο εν μέρει δικαιολογείται καθώς η συγκεκριμένη περιοχή 

Δήμος Πινακίδες

Βύρωνας 40

Καισαριανή 41

Ζωγράφου 52

Παπάγου - Χολαργός 63

Αγία Παρασκευή 106

ΣΥΝΟΛΟ 302
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είναι περιοχή κατοικιών και με ιδιαίτερα στενούς δρόμους και πυκνά οικοδομικά 

τετράγωνα (βλ. Χάρτης 4.5). 

4.3.1 Πληροφοριακές πινακίδες ανά χρωματική κατηγορία 

Σύμφωνα με ότι έχει προαναφερθεί στη θεωρία, τα χρώματα των υποβάθρων των 

πινακίδων υποδηλώνουν το είδος της κατεύθυνσης προς την οποία καθοδηγούν και 

επομένως και την κατηγοριοποίησή τους. Τα χρώματα των υποβάθρων είναι: 

• Κυανά (μπλε) για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από άλλες οδούς τους υπεραστικού 

δικτύου ενός αυτοκινητόδρομου. 

• Φαιά (καφέ) για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. παραλίες, αρχαιολογικοί 

χώροι, μουσεία) 

• Λευκά για κατευθύνσεις τοπικής σημασίας μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο πόλεως, λιμάνι, 

σιδηροδρομικός σταθμός) 

• Πράσινα για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από αυτοκινητόδρομο. 

  
(i) μπλε πινακίδα 

 
(ii) καφέ πινακίδα 

  
(iii) λευκή πινακίδα 

 
(iv) πράσινη πινακίδα 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 59/142 

  
(v) κίτρινη πινακίδα 

 
(vi) πινακίδα διπλού χρώματος 

 
Εικόνα 4.12: Παραδείγματα χρωματικών κατηγοριών σε πινακίδες. 

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία δύο επιπρόσθετων 

κατηγοριών πληροφοριακών πινακίδων. Η πρώτη είναι η κατηγορία που περιλαμβάνει 

κίτρινες πινακίδες και οι οποίες συχνά συναντήθηκαν κοντά σε εργοτάξια, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει τις πινακίδες που διαθέτουν ταυτόχρονα 2 χρώματα στο υπόβαθρό τους, 

όπως μπλε και πράσινο ή μπλε και καφέ.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική κατανομή των πληροφοριακών 

πινακίδων στις καταγεγραμμένες κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

Πίνακας 4.2: Πληροφοριακές πινακίδες ανά χρωματική κατηγορία 

Κατηγορία Πλήθος Ποσοστό

Μπλε 176 58.9%

Καφέ 24 8.0%

Λευκό 15 5.0%

Πράσινο 61 20.4%

Κίτρινο 4 1.3%

Διπλό χρώμα 19 6.4%
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Διάγραμμα 4.1: Πληροφοριακές πινακίδες ανά χρωματική κατηγορία 

Όπως προκύπτει, περισσότερες από τις μισές καταγεγραμμένες πινακίδες ανήκουν στη 

μπλε κατηγορία. Ακολουθούν οι πράσινες που αναφέρονται σε αυτοκινητόδρομους με 

20.4%. Η περιοχή μελέτης περιέχει δυο αυτοκινητόδρομους, την περιφερειακή Υμηττού και 

την Αττική Οδό, συνεπώς υπάρχει αυτό το αξιόλογο ποσοστό. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 

παρουσιάζουν σαφώς μικρότερα ποσοστά και είναι κατά σειρά οι καφέ, οι διπλές, οι λευκές 

και τέλος με μόλις 1.3% οι κίτρινες.  

Ακολουθεί ο χάρτης της κατανομής των πινακίδων στο χώρο με κριτήριο την χρωματική 

τους κατηγορία καθώς και ο χωρικός μέσος για κάθε κατηγορία. 
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Χάρτης 4.10: Κατανομή των πληροφοριακών πινακίδων με βάση την κατηγορία χρώματός τους 

 

Χάρτης 4.11: Κατανομή χωρικών μέσων πινακίδων με βάση την κατηγορία χρώματός τους 

Από τους δυο παραπάνω χάρτες προκύπτουν τα εξής: 
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 Οι μπλε πινακίδες ως συνηθέστερες κατανέμονται σε όλους τους δήμους της 

περιοχής μελέτης (ΠΜ), όχι ομοιόμορφα όμως. Συναντιούνται στις σημαντικές 

αρτηρίες εντός των δήμων και στις συνδέσεις μεταξύ αυτών, υπάρχουν όμως 

περιοχές με έλλειψη σήμανσης, ιδιαίτερα σε κέντρα πόλεων (Ζωγράφου, 

Χολαργός). Ο χωρικός τους μέσος βρίσκεται στο κέντρο της ΠΜ, κάτι το οποίο είναι 

αναμενόμενο λόγω της συχνής εμφάνισής τους. 

 Οι καφέ πινακίδες εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Βύρωνα, Καισαριανής και 

Αγίας Παρασκευής, δείχνοντας έτσι ότι υπάρχουν περισσότερα σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται στο δήμο Ζωγράφου. 

 Οι πινακίδες λευκού χρώματος εντοπίζονται διάσπαρτα στην ΠΜ, συνεπώς ο 

χωρικός τους μέσος εντοπίζεται κοντά στο κέντρο της ΠΜ. 

 Οι πράσινες πινακίδες εντοπίζονται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που οδηγούν 

σε αυτοκινητόδρομους (περιφερειακή Υμηττού, οδός Αναστάσεως, Αττική Οδός) και 

συνεπώς ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή κοντά στην 

περιφερειακή Υμηττού και την Αττική Οδό. 

 Οι κίτρινες πινακίδες που υποδηλώνουν εργοτάξια καταγράφηκαν στην Αγία 

Παρασκευή. Στο κέντρο της καταχωρήθηκε και ο αντίστοιχος χωρικός μέσος. 

 Οι πινακίδες διπλού χρώματος τέλος εντοπίστηκαν σε όλη την έκταση της ΠΜ και 

ιδιαίτερα σε μεγάλες αρτηρίες όπως η περιφερειακή Υμηττού, δρόμοι που οδηγούν 

σε αυτή και στα σύνορα μεταξύ Ζωγράφου – Παπάγου. Συνεπώς, ο χωρικός τους 

μέσος εντοπίστηκε στο κέντρο της ΠΜ και ανατολικά, δηλαδή προς τον 

περιφερειακό. 

4.3.2. Εγγραφές πληροφοριακών πινακίδων 

Για την παρούσα διπλωματική εργασία είναι σημαντικό να διαχωριστεί η έννοια της 

εγγραφής από αυτήν της πινακίδας. Μια πινακίδα μπορεί να διαθέτει μια εγγραφή (αν 

κατευθύνει προς έναν προορισμό) ή και περισσότερες (για περισσότερους από έναν 

προορισμούς). Έτσι, στην περιοχή μελέτης μας, καταγράφηκαν, όπως έχει αναφερθεί, 302 

πινακίδες που περιλαμβάνουν συνολικά 564 εγγραφές. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά μέσο όρο 

σε κάθε μία πινακίδα αντιστοιχούν περίπου 2 (για την ακρίβεια, 1,9) εγγραφές. Όπως είναι 

λογικό, η κατανομή τους και η συγκέντρωσή τους στο χώρο ταυτίζεται με την κατανομή και 

τη συγκέντρωση των πινακίδων. Ωστόσο σαν έννοια είναι σημαντική επειδή – όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια –από μια πινακίδα ξεκινούν τόσες διαδρομές όσες οι εγγραφές της.  

 

Πίνακας 4.3: Εγγραφές ανά χρωματική κατηγορία 
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Διάγραμμα 4.2: Εγγραφές ανά χρωματική κατηγορία 

Όπως είναι λογικό, σε αυτή την κατηγορία απουσιάζει το διπλό χρώμα, καθώς η κάθε 

εγγραφή έχει αποκλειστικά ένα χρώμα, αναλόγως τη φύση του προορισμού στον οποίον 

αναφέρεται. Κατά τα άλλα, τα ποσοστά των κατηγοριών των εγγραφών ακολουθούν τα 

ποσοστά των πινακίδων με την πράσινη κατηγορία να παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο 

της τάξης του 8% και τις καφέ να μειώνονται κατά το μισό ποσοστό σχεδόν. Αυτό σημαίνει 

ότι οι καφέ εγγραφές εμφανίζονται κυρίως μόνες τους σε πινακίδες (και έτσι έχουν 

μεγαλύτερο ποσοστό στις πινακίδες, παρά στις εγγραφές), ενώ αντίθετα, οι πράσινες συχνά 

εμφανίζονται μαζί και με άλλες χρωματικές κατηγορίες (και έτσι το ποσοστό τους αυξάνεται 

στις εγγραφές), κυρίως μαζί με μπλε ή λευκές. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου, σημαντικό στοιχείο της παρούσας μελέτης 

είναι το πόσες εγγραφές τοποθετούνται σε κάθε πινακίδα, ή αλλιώς, πόσοι αναγραφόμενοι 

προορισμοί. Αυτό περιγράφεται στα ακόλουθα.  

 

Πίνακας 4.4: Πλήθος εγγραφών ανά πινακίδα 

Εγγραφές / Πινακίδα Πλήθος Ποσοστό

1 163 54.5%

2 50 16.7%

3 53 17.7%

4 29 9.7%

5 1 0.3%

6 3 1.0%
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Διάγραμμα 4.3: Πλήθος εγγραφών ανά πινακίδα 

Όπως προκύπτει, πάνω από τις μισές πινακίδες έχουν μόνο μια εγγραφή. Ακολουθούν οι 

πινακίδες με τρεις εγγραφές που ξεπερνούν οριακά τις πινακίδες με δυο. Αισθητά λιγότερες 

είναι οι πινακίδες με τέσσερις εγγραφές. Τέλος, στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκε μόλις 

μια πινακίδα με πέντε εγγραφές και τρεις πινακίδες με έξι εγγραφές.  

Η κατανομή τους στο χώρο της περιοχής μελέτης, μαζί με τους χωρικούς μέσους για κάθε 

μια από τις έξι διαφορετικές περιπτώσεις, απεικονίζεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.12: Πλήθος εγγραφών ανά πληροφοριακή πινακίδα 

Από αυτόν προκύπτουν τα εξής: 
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 Πινακίδες με μια εγγραφή κατανέμονται σε όλη την έκταση της ΠΜ. Συνεπώς ο 

χωρικός τους μέσος εντοπίζεται κοντά στο κέντρο της ΠΜ, στη διασταύρωση των 

οδών Γράμμου και Πίνδου στου Παπάγου. 

 Πινακίδες με δυο εγγραφές υπάρχουν σε όλη την έκταση της ΠΜ αλλά κυρίως σε 

μεγαλύτερους δρόμους. Ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται λίγο ανατολικότερα στην 

οδό Μακεδονίας στου Παπάγου. 

 Πινακίδες με τρεις εγγραφές επίσης συναντιούνται σε όλη την ΠΜ στους 

σημαντικότερους δρόμους. Ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται κοντά στους 

προηγούμενους, στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου, επίσης λίγο ανατολικότερα 

από τους προηγούμενους. 

 Οι πινακίδες με τέσσερις εγγραφές διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες καθώς 

είναι και αισθητά λιγότερες. Εντοπίζονται αυστηρά σε μεγάλες και σημαντικές 

αρτηρίες όπως είναι η περιφερειακή Υμηττού, η Λ. Μεσογείων, η οδός Αναστάσεως 

στου Παπάγου, η Κοκκινοπούλου και η Ιλισίων στου Ζωγράφου. Ο χωρικός τους 

μέσος ωστόσο επίσης βρίσκεται κοντά στο κέντρο της ΠΜ, στην οδό Αναστάσεως, 

ανατολικότερα όμως από τους προηγούμενους λόγω του βάρους που ασκείται από 

την περιφερειακή Υμηττού που βρίσκεται στα ανατολικά της ΠΜ. 

 Η μοναδική πινακίδα με πέντε εγγραφές βρίσκεται στην Λ. Μεσογείων και 

ασφαλώς ο χωρικός της μέσος ταυτίζεται με αυτή. 

 Οι τρεις πινακίδες με έξι εγγραφές βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων, στην οδό Εθνικής 

Αμύνης στου Παπάγου και στην οδό Αργυροκάστρου επίσης στου Παπάγου. Ο 

χωρικός τους μέσος βρίσκεται στην οδό Μυκόνου στο Χολαργό. 

Συμπεραίνεται λοιπόν πως πινακίδες με μεγάλο πλήθος εγγραφών τοποθετούνται σε 

αντίστοιχα μεγάλες αρτηρίες. Σπανίζουν πινακίδες με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εγγραφών 

(>4), είναι συχνές όμως αυτές με μέτριο αριθμό (2 ή 3). Ωστόσο, μια περιοχή με προσεκτική 

σήμανση όπως είναι η περιοχή του Παπάγου μπορεί επίσης να παρουσιάσει τέτοιες 

πινακίδες. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί τον κανόνα, και όσο πιο τοπικής σημασίας είναι 

οι δρόμοι τόσο μειώνεται το πλήθος των αναγραφόμενων προορισμών. 

4.3.3. Κατάσταση πληροφοριακών πινακίδων 

Κατά τη διαδικασία καταγραφής των πινακίδων, σημειώθηκε επίσης η ποιότητα αναγραφής 

και ευκολία ανάγνωσης, ώστε να γνωρίζουμε πού χρειάζονται νέες πινακίδες, σε 

περιπτώσεις που αυτές πια έχουν υποστεί τέτοιες καταστροφές ώστε να μην μπορούν να 

εξυπηρετήσουν το σκοπό τους. Η ποιότητα τους διακρίθηκε σε τέσσερις κατηγορίες (καλή – 

μέτρια – κακή – πολύ κακή).  
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Εικόνα 4.13: Παράδειγμα πινακίδας που χαρακτηρίστηκε «πολύ κακή» 

Τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα.  

 

Πίνακας 4.5: Κατάσταση πληροφοριακών πινακίδων 

 

Διάγραμμα 4.4: Κατάσταση πληροφοριακών πινακίδων 

Αποτέλεσε ένα ευχάριστο στοιχείο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πινακίδων βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτό διαφέρει αισθητά από αντίστοιχες μελέτες για το 

δήμο Αθηναίων (Παπανίκα, 2017) όπου η καλές και οι μέτριες πινακίδες είχαν ίδιο ποσοστό 

Κατάσταση Πλήθος Ποσοστό

Καλή 428 76.4%

Μέτρια 91 16.3%

Κακή 30 5.4%

Πολυ κακή 11 2.0%
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και κάτω του 50% και είναι κοντινότερο σε μελέτη που έγινε για την περιοχή του Πειραιά 

(Στασινός, 2017) όπου τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα αλλά χαμηλότερου επιπέδου για τις 

καλές. 

Η κατανομή στο χώρο των πληροφοριακών πινακίδων με βάση την κατάστασή τους καθώς 

και ο χωρικός μέσος για κάθε κατάσταση φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.13: Κατάσταση πληροφοριακών πινακίδων 

Από τον παραπάνω χάρτη προκύπτουν τα εξής. 

 Οι πινακίδες σε καλή κατάσταση είναι η πλειοψηφία και εκτείνονται σε όλη την 

ΠΜ. Ο χωρικός τους μέσος βρίσκεται κοντά στο κέντρο της ΠΜ, στην οδό Ανατολής 

στο Χολαργό. 

 Οι πινακίδες μέτριας κατάστασης που είναι σαφώς λιγότερες από τις καλές αλλά 

αξιόλογες σε αριθμό, εκτείνονται επίσης σε όλη την ΠΜ. Αρκετές εντοπίζονται στον 

Καρέα, στα Ιλίσια και το Γουδή, σε ορισμένες γειτονιές της Αγίας Παρασκευής και 

στη Λ. Μεσογείων. Ο χωρικός τους μέσος υπολογίστηκε στην οδό Πίνδου στου 

Παπάγου. 

 Οι πινακίδες κακής κατάστασης αποτελούν το 5,4% του συνόλου και καταγράφηκαν 

κυρίως στον Καρέα, στο Γουδή, σε τοπικούς δρόμους του Παπάγου και τη Λ. 

Μεσογείων. Κατ’ επέκταση, ο χωρικός τους μέσος υπολογίστηκε αρκετά νότια, 

κοντά στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. 

 Τέλος οι πινακίδες πολύ κακής κατάστασης αποτελούν μόλις το 2% του συνόλου και 

εντοπίστηκαν κυρίως στο δήμο Ζωγράφου. Στο δήμο Βύρωνα δεν καταγράφηκε 

καμία πινακίδα που να είναι σε πολύ κακή κατάσταση (υπήρχαν αρκετές βέβαια σε 
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κακή), ενώ στους υπόλοιπους δήμους ήταν ελάχιστες. Συνεπώς, ο χωρικός τους 

μέσος για το σύνολο της ΠΜ εντοπίστηκε στο δήμο Ζωγράφου, πλησίον των νέων 

φοιτητικών εστιών της Πολυτεχνειούπολης.  

4.3.4. Γλώσσα αναγραφής πληροφοριακών πινακίδων 

Η τελευταία πληροφορία που καταγράφηκε την ίδια στιγμή που καταγράφονταν οι 

πινακίδες από το Street View είναι η γλώσσα αναγραφής τους, δηλαδή αν ήταν μόνο στα 

ελληνικά, μόνο στα λατινικά/αγγλικά ή και στις δυο. Όπως προκύπτει από τα ακόλουθα, 

περίπου οι μισές πινακίδες ήταν στα ελληνικά, ακόμη περισσότερες ήταν δίγλωσσες ενώ 

πολύ λίγες ήταν μόνο στα αγγλικά. 

 

Πίνακας 4.6: Γλώσσα αναγραφής πινακίδων 

 

Διάγραμμα 4.5: Γλώσσα αναγραφής πινακίδων 

Γλώσσα αναγραφής Πλήθος Ποσοστό

Ελληνικά 246 43.9%

Αγγλικά 27 4.8%

Δίγλωσσες 287 51.3%
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Χάρτης 4.14: Γλώσσα αναγραφής πληροφοριακών πινακίδων 

Οι ελληνικές και οι δίγλωσσες λοιπόν πινακίδες είναι κατανεμημένες σε όλη την έκταση της 

περιοχής μελέτης. Στο δήμο Βύρωνα η πλειοψηφία είναι ελληνικές ενώ στους υπόλοιπους 

δήμους είναι περίπου μοιρασμένες. Τέλος, οι εξ’ ολοκλήρου αγγλικές βρίσκονται κυρίως 

στο δήμο Αγίας Παρασκευής και το Βύρωνα, λιγότερο σε Ζωγράφου και Παπάγου – 

Χολαργό, ενώ στην Καισαριανή δεν καταγράφηκε καμία τέτοια πινακίδα. Δεν είναι τυχαίο 

ότι οι μισές και πλέον από την τελευταία κατηγορία καταγράφηκαν στην περιφερειακή 

Υμηττού που αποτελεί αυτοκινητόδρομο. Λόγω των μεγάλων ταχυτήτων που 

αναπτύσσονται υπάρχει τακτική επανάληψη των πινακίδων και συχνά οι πινακίδες έχουν 

μόνο ελληνικές εγγραφές ακολουθούμενες από τις αντίστοιχες αγγλικές. Συνεπώς, πιο 

ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις πινακίδων στα αγγλικά που είναι εκτός αυτοκινητοδρόμων 

και έτσι είναι πράγματι αμιγώς αγγλικές. Αυτές είναι που βρίσκονται εντός της Αγίας 

Παρασκευής λόγω των κολλεγίων που υπάρχουν στην περιοχή αλλά και στο κέντρο του 

Βύρωνα. 

4.4. Προορισμοί 

Όπως έχει αναφερθεί, οι προορισμοί είναι οι εγγραφές που περιέχουν οι 302 

πληροφοριακές πινακίδες που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης. Σε αυτές λοιπόν 

καταγράφηκαν συνολικά 104 ξεχωριστοί προορισμοί. Από αυτούς, η πλειοψηφία (66) 

βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης και οι υπόλοιποι βρίσκονται εντός της περιφέρειας 

Αττικής.  
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Χάρτης 4.15: Κατανομή συνολικών καταγεγραμμένων προορισμών 

 

Χάρτης 4.16: Κατανομή προορισμών εντός περιοχής μελέτης 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 71/142 

 

Πίνακας 4.7: Προορισμοί ανά δήμο εντός περιοχής μελέτης 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα και χάρτη, σε ό,τι αφορά τους προορισμούς που 

τοποθετούνται εντός της περιοχής μελέτης, οι περισσότεροι (25) βρίσκονται στο δήμο 

Παπάγου – Χολαργού. Ένας λόγος βέβαια είναι ότι μέχρι πρότινος (προ Καλλικράτη) ήταν 

δυο δήμοι. Συνεπώς συγκεντρώνει αρκετές υπηρεσίες. Ωστόσο, ειδικά στην περιοχή του 

Παπάγου υπήρξε μεγάλη πληροφόρηση για τοπικούς προορισμούς (πχ δημόσιες 

υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις) συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους που 

εξετάζουμε. Αυτό δείχνει και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του δήμου. Ακολουθεί η Αγία 

Παρασκευή με 14, που είναι ένας δήμος με μεγάλη έκταση και συνεπώς πολλούς 

προορισμούς, ο Βύρωνας με 11 και τέλος, με μικρό αριθμό προορισμών, ο δήμος 

Ζωγράφου με 9 και η Καισαριανή με 7. 

Οι προορισμοί που βρίσκονται εντός περιοχής μελέτης θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια για 

τις επεξεργασίες και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν για τη μετακίνηση σε αυτή. Οι 

προορισμοί που βρίσκονται εκτός δεν θα χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, 

καταγράφηκαν ωστόσο για να έχουμε πλήρη εικόνα των πληροφοριών που έχουμε από τη 

σήμανση στην περιοχή αυτή. Παρατηρείται λοιπόν πως απουσιάζουν προορισμοί εκτός 

περιφέρειας Αττικής. Αυτό αιτιολογείται καθώς από την περιοχή μελέτης δεν διέρχεται 

κάποιο τμήμα εθνικού αυτοκινητοδρόμου που να μας οδηγεί προς εκεί. Αντίθετα όμως, 

διέρχονται περιφερειακές αρτηρίες που διασχίζουν όλη ή μεγάλο μέρος της Αττικής όπως 

είναι η περιφερειακή Υμηττού και η Αττική Οδός. Λόγω κυρίως αυτών των δρόμων 

υπάρχουν προορισμοί όπως Λαύριο, Σούνιο, Μαρκόπουλο, Μαραθώνας, Ελευσίνα, 

Ραφήνα. Υπάρχουν επίσης προορισμοί μεγάλης σημασίας όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς ή 

το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Ακόμη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν προορισμοί που ναι 

μεν είναι εκτός περιοχής μελέτης αλλά βρίσκονται κοντά σε αυτή και συνεπώς καλύπτονται 

με σήμανση, όπως είναι γειτονικοί δήμοι, σημαντικοί δρόμοι κλπ.  

Ακολουθεί η συγκέντρωση των προορισμών εντός της περιοχής μελέτης. Για το σκοπό αυτό 

εφαρμόστηκε “heatmap” ακτίνας 800 μέτρων. 

Δήμος Προορισμοί

Βύρωνας 11

Καισαριανή 7

Ζωγράφου 9

Παπάγου - Χολαργός 25

Αγία Παρασκευή 14

ΣΥΝΟΛΟ 66
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Χάρτης 4.17: Συγκέντρωση προορισμών (heatmap) εντός περιοχής μελέτης. 

Από αυτό συμπεραίνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση υπάρχει στο κέντρο του Παπάγου 

και στους δρόμους που οδηγούν από εκεί στη Λ. Μεσογείων. Δεν είναι τυχαίο, καθώς η 

περιοχή αυτή έχει και τους περισσότερους προορισμούς. Υψηλή επίσης συγκέντρωση 

υπάρχει στο κέντρο του Ζωγράφου και της Καισαριανής. Να σημειωθεί εδώ ότι, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, ο δήμος Ζωγράφου και η Καισαριανή είναι οι δυο δήμοι με 

τους λιγότερους προορισμούς στην περιοχή μελέτης. Οπότε φαίνεται πως εμφανίζουν 

υψηλή συγκέντρωση στο κέντρο τους και χαμηλή περιφερειακά. Ικανοποιητικά κυμαίνονται 

τα τοπικά κέντρα της Αγίας Παρασκευής και ο Καρέας στον Βύρωνα που επίσης 

παρουσιάζουν αρκετούς προορισμούς, όπως και η περιοχή στα σύνορα Ζωγράφου – 

Καισαριανής, ενώ η υπόλοιπη έκταση της περιοχής μελέτης έχει σε κάθε 800 μέτρα έναν ή 

και κανέναν καταγεγραμμένο προορισμό. 

4.4.1. Προορισμοί ανά κατηγορία 

Οι προορισμοί ανάλογα με το είδος τους χωρίστηκαν σε 16 κατηγορίες. Για παράδειγμα, ο 

προορισμός «Ζωγράφου» ορίστηκε στην κατηγορία «Περιοχές εντός περιοχής μελέτης», το 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην κατηγορία «Κέντρα μεταφορών», τα δημαρχεία στις 

«Δημόσιες Υπηρεσίες» κτλ. Ακολουθούν αναλυτικά οι 16 κατηγορίες καθώς και οι 

προορισμοί που ανήκουν σε κάθε μία. 
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Πίνακας 4.8: Προορισμοί ανά κατηγορία 

Περιοχές εντός περιοχής μελέτης

Καισαριανή, Βύρωνας, Καρέας, Ζωγράφου, Ιλίσια, Παπάγου, πλ. Αγ. Γεωργίου, Χολαργός, Αγ. 

Παρασκευή, Σταυρός, πλ. Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημήτριος

Περιοχές εντός Δ. Αθηναίων

Παγκράτι, Αθήνα - κέντρο, Γουδή

Περιοχές υπόλοιπης Αττικής

Άλιμος, Ηλιούπολη, Λαύριο, Ραφήνα, Ελευσίνα, Μαρκόπουλο, Πειραιάς, Ν. Ψυχικό, Χαλάνδρι, 

Ν. Ιωνία, Μαραθώνας, Σούνιο, Βριλήσια, Γέρακας

Δρόμοι

Μεσογείων, Αττική Οδός, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Συγγρού, Αλίμου - Καρέα, Αναστάσεως, 

Αργυροκάστρου, Κηφισίας, Γραβιάς, Λαυρίου, Μαραθώνος, Δ. Πλακεντίας, περιφ. Υμηττού, 

Ηρακλείτου, Πεντέλης

Κέντρα μεταφορών

Ελ. Βενιζέλος

Αρχαιολογικοί Χώροι

Σκοπευτήριο Καισαριανής

Μουσεία

Γουναρόπουλου, Βορρέ

Θέατρα - πολυχώροι

θέατρο Βράχων, ανοικτό θέατρο Καισαριανής, κοινωνικός χώρος Καρέα, εργαστήριο Γιάννη 

Παππά, δημοτ. Θέατρο Παπάγου, πολιτιστικό κέντρο Παπάγου,  κέντρο τεχνών Χαλανδρίου

Νοσοκομεία - ιατρεία

Συγγρού, Παίδων, Λαϊκό, κέντρο υγείας παιδιού Καισαριανής, ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών, 

δημοτικό πολυιατρείο Παπάγου - Χολαργού

Πανεπιστήμια - σχολεία

πανεπιστιμιούπολη, πολυτεχνειούπολη, 2ο Δημ. Σχολείο Παπάγου, Αμερικανικό κολλέγιο, 

Ελληνογαλλική σχολή

Δημόσιες υπηρεσίες

δημαρχείο Καισαριανής / Ζωγράφου / Παπάγου - Χολαργού, Αστυνομία Παπάγου - Χολαργού / 

Αγ. Παρασκευής, υπουργείο μεταφορών

Χώροι πράσινου

Υμηττός, Πεντέλη, Μ. πάρκο θέατρο, αισθητικό δάσος Υμηττού

Χώροι άθλησης

κλειστό κολυμβητήριο Βύρωνα, ΟΑΚΑ, ολυμπιακό συγκρότημα Γουδιού, γυμναστήριο / 

αθλητικές εγκαταστάσεις, αντισφαίριση Παπάγου, γυμναστήριο Χολαργού, κλειστό γυμναστήριο 

Αγ. Παρασκευής

Ναοί

Αγ. Γεώργιος Καρέας, Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος Καρέας / Καισαριανής, μονή Καισαριανής, μονή 

Αγ. Ι. Θεολόγου,  Αγ. Σκέπη, μονή αγ. Ιωάννη Προδρόμου Κυνηγού, προφήτης Ηλίας Αγ. 

Παρασκευής, Αγ. Θεράποντας

Νεκροταφεία

Βύρωνα, Παπάγου, Χολαργού, Ζωγράφου

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ζορμπά, Κυρίτση, Σακεττά Α, αξιωματικών νοσηλευτικής, επιθεώρηση οπλιτών, στρατηγείο 

διοικήσεως Α. Μεσογείου
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Πίνακας 4.9: Ποσοστά κατηγοριών προορισμών 

 

Διάγραμμα 4.6: Ποσοστά κατηγοριών προορισμών 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα και το διάγραμμα, οι περισσότεροι προορισμοί αφορούν 

δρόμους (16%), περιοχές υπόλοιπης Αττικής (14%) και περιοχές εντός της περιοχής μελέτης 

(12%). Σημαντικό κομμάτι καταλαμβάνουν οι χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης, 

υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι ναοί (5 – 7 %). 

Λιγότερο καταλαμβάνουν οι χώροι πράσινου (4%) και ακόμη λιγότερο (<3%) οι περιοχές 

Κατηγορίες προορισμών

Ποσοστό 

επί του 

συνόλου

Περιοχές εντός περιοχής μελέτης 11.8%

Περιοχές εντός Δ. Αθηναίων 2.9%

Περιοχές υπόλοιπης Αττικής 13.7%

Δρόμοι 15.7%

Κέντρα Μεταφορών 1.0%

Αρχαιολογικοί χώροι 1.0%

Μουσεία 2.0%

Θέατρα - Πολυχώροι 6.9%

Νοσοκομεία/ Ιατρεία 5.9%

Πανεπιστημιακοί Χώροι - Σχολεία 4.9%

Δημόσιες Υπηρεσίες 5.9%

Χώροι Πρασίνου 3.9%

Αθλητικές εγκαταστάσεις 7.8%

Ναοί 7.8%

Νεκροταφεία 2.9%

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 5.9%
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εντός Δ. Αθηναίων, τα νεκροταφεία, τα μουσεία, τα κέντρα μεταφορών και οι αρχαιολογικοί 

χώροι. 

Ακολουθεί η κατανομή στο χώρο της περιοχής μελέτης των προορισμών με βάση την 

κατηγορία τους, όπως ορίστηκαν προηγουμένως, καθώς και οι χωρικοί μέσοι για κάθε 

κατηγορία. 

 

Χάρτης 4.18: Κατανομή των προορισμών της περιοχής μελέτης με βάση την κατηγορία τους 
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Χάρτης 4.19: Κατανομή των χωρικών μέσων των προορισμών της περιοχής μελέτης με βάση την κατηγορία 
τους 

Από τους δυο παραπάνω χάρτες προκύπτουν τα εξής. 

 Οι περιοχές εντός της περιοχής μελέτης βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία σε όλη 

της την έκταση. Ο χωρικός τους μέσος βρίσκεται κοντά στο κέντρο της περιοχής 

μελέτης, στην οδό Πίνδου στου Παπάγου. 

 Οι προορισμοί που αποτελούν δρόμους βρίσκονται στο δήμο Παπάγου – Χολαργού 

και στην Αγία Παρασκευή και ένας στο δήμο Βύρωνα (η λεωφόρος Αλίμου – 

Καρέα). Συνεπώς ο χωρικός τους μέσος βρίσκεται στην οδό Αναστάσεως στου 

Παπάγου. 

 Μόλις ένας προορισμός αποτελεί αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή μελέτης (και 

αυτός με την ευρύτερη έννοια ως χώρος ιστορίας και μνήμης), το Σκοπευτήριο 

Καισαριανής. Κατ’ επέκταση ο χωρικός μέσος αυτής της κατηγορίας ταυτίζεται με 

αυτό. 

 Κέντρα μεταφορών δεν υπάρχουν εντός των ορίων της περιοχής μελέτης. 

 Μουσεία εντός της περιοχής μελέτης είναι μόνο του Γουναρόπουλου στου 

Ζωγράφου, συνεπώς ο χωρικός μέσος ταυτίζεται με αυτό. 

 Θέατρα και πολυχώροι υπάρχουν σε όλους τους δήμους εκτός της Αγίας 

Παρασκευής. Συνεπώς ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται στην οδό Γ. Ζωγράφου 

στον ομώνυμο δήμο. 

 Νοσοκομεία και ιατρεία που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης και 

διαθέτουν σήμανση βρίσκονται στην Καισαριανή και στου Παπάγου. Συνεπώς ο 

χωρικός τους μέσος βρίσκεται ανάμεσα, κοντά στην πολυτεχνειούπολη του 

Ζωγράφου. Να σημειωθεί ότι νοσοκομεία τα οποία έχουν καταγραφεί με αρκετές 
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πινακίδες όπως το Παίδων και το Λαϊκό, βρίσκονται έστω και για λίγο εκτός των 

ορίων της περιοχής μελέτης και για αυτό δεν προσμετρούνται αυτή τη στιγμή. 

 Πανεπιστήμια και σχολεία βρίσκονται στου Ζωγράφου, στου Παπάγου – Χολαργού 

και στην Αγία Παρασκευή με το χωρικό τους μέσο να εντοπίζεται κοντά στην οδό 

Αναστάσεως στο Χολαργό. 

 Δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται σε όλη την περιοχή εκτός του Δ. Βύρωνα και οι 

περισσότερες στο Δ. Παπάγου – Χολαργού. Οπότε και ο χωρικός μέσος βρίσκεται 

εκεί και συγκεκριμένα κοντά στην οδό Κύπρου. 

 Χώροι πρασίνου βρίσκονται στου Παπάγου και ο χωρικός τους μέσος μεταξύ των 

οδών Πίνδου και Μακεδονίας. 

 Χώροι αθλητισμού επισημαίνονται σε όλους τους δήμους, κυρίως στου Παπάγου, 

εκτός από Καισαριανή και Ζωγράφου, παρά το ότι και οι 2 δήμοι διαθέτουν 

τέτοιους χώρους (βλ. Χάρτης 4.4). Όπως φαίνεται όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη 

σήμανση για τους χώρους αυτούς σε αυτούς τους δυο δήμους. Ο χωρικός μέσος της 

κατηγορίας αυτής εντοπίζεται πλησίον της οδού Εθνικής Αμύνης στου Παπάγου, ο 

οποίος παρουσιάζει μεγάλη φροντίδα στη σήμανση των τοπικών του προορισμών. 

 Ναοί καταγράφονται σε όλους τους δήμους αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται 

εκτός αστικού κέντρου, στον Υμηττό. Συνεπώς ο χωρικός τους μέσος εντοπίζεται στο 

δήμο Ζωγράφου κάτω από την περιφερειακή Υμηττού. 

 Τα νεκροταφεία επίσης τείνουν να τοποθετούνται στους πρόποδες του Υμηττού και 

εκτός αστικού ιστού όπως είναι φυσιολογικό, με την πλειοψηφία των δήμων να 

διαθέτει και το δικό του. Οπότε ο χωρικός τους μέσος υπολογίστηκε στο δήμο 

Ζωγράφου πάνω από την περιφερειακή Υμηττού και έναντι του χωρικού μέσου των 

ναών, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον λόγω της συνάφειας μεταξύ των δυο 

κατηγοριών. 

 Τέλος, στρατόπεδα ή εγκαταστάσεις στρατιωτικής φύσεως τοποθετούνται στην 

Αγία Παρασκευή στους πρόποδες του Υμηττού, στο Βύρωνα και στον Χολαργό 

κοντά στη Μεσογείων. Ο χωρικός τους μέσος εντοπίστηκε στα σύνορα Ζωγράφου – 

Παπάγου. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι περισσότεροι χωρικοί μέσοι των κατηγοριών των 

προορισμών εντοπίστηκαν στην περιοχή του Παπάγου. Ένας λόγος αποτελεί το γεγονός ότι 

είναι το γεωγραφικό κέντρο της περιοχής μελέτης, ωστόσο από μόνο του δεν θα 

επαρκούσε. Παίζει ρόλο το ότι οι περισσότεροι προορισμοί βρίσκονται σε αυτόν (βλ. 

Πίνακας 4.6), δηλαδή έχει τις περισσότερες πινακίδες με αναφορά σε τοπικούς του 

προορισμούς. Επίσης αρκετοί χωρικοί μέσοι τοποθετήθηκαν στο δήμο Ζωγράφου. Αυτό 

προέκυψε από το ότι αρκετές κατηγορίες προορισμών εμφανίζονται περισσότερο σε αυτό 

το δήμο, παρά το ομολογουμένως αρνητικό στοιχείο του αθλητισμού που ενώ προβλέπεται 

στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (βλ. Χάρτης 4.4) και υπάρχει και στην πραγματικότητα 

συγκεντρώνοντας πολύ κόσμο καθημερινά, όπως φάνηκε δεν έχουν προβλεφτεί πινακίδες. 

4.4.2. Συχνότητα εμφάνισης προορισμών 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το πόσες φορές καταγράφηκε ένας προορισμός σε πινακίδες, 

ή αλλιώς, πόσες εγγραφές υπάρχουν για κάθε προορισμό. Έτσι φαίνεται ποιοι προορισμοί 
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θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί στην περιοχή μελέτης ή/και έχουν μεγάλο αριθμό 

σήμανσης. Ακολουθούν οι κορυφαίοι σε εγγραφές προορισμοί. 

 

Πίνακας 4.10: Κορυφαίοι προορισμοί που αναγράφονται συχνότερα στις πληροφοριακές πινακίδες της 
περιοχής μελέτης 

Ο πιο συχνά αναγραφόμενος προορισμός είναι, όπως αναμενόταν, το κέντρο της Αθήνας. 

Όπως φαίνεται, οι υπόλοιποι κορυφαίοι προορισμοί είναι είτε κατευθύνσεις λόγω Αττικής 

οδού (Ελευσίνα, Μαρκόπουλο), είτε σημαντικοί προορισμοί λόγω μεταφορών (αεροδρόμιο 

στο Ελ. Βενιζέλος, λιμάνι στη Ραφήνα), είτε σημαντικές αρτηρίες εντός ή γειτονικά της 

περιοχής μελέτης (Λ. Μεσογείων, Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Κατεχάκη), είτε δήμοι εντός της 

περιοχής μελέτης ή γειτονικά αυτής (Καισαριανή, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Παπάγου, 

Χαλάνδρι). Οι υπόλοιποι προορισμοί εμφάνισαν λιγότερες από 10 εγγραφές και φαίνονται 

αναλυτικά καταγεγραμμένοι στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4.11: Λιγότερο συχνά αναγραφόμενοι προορισμοί 

Προορισμός Πλήθος εγγραφών Ποσοστό επί του συνόλου

Αθήνα - Κέντρο 43 8.1%

Ελευσίνα 35 6.6%

Μαρκόπουλο 35 6.6%

Καισαριανή 22 4.1%

Λ. Μεσογείων 20 3.7%

Αγ. Παρασκευή 19 3.6%

Ελ. Βενιζέλος 18 3.4%

Χολαργός 17 3.2%

Ραφήνα 15 2.8%

Λ. Βουλιαγμένης 13 2.4%

Παπάγου 13 2.4%

Λ. Κατεχάκη 11 2.1%

Χαλάνδρι 10 1.9%

Εμφανίσεις 

εγγραφών
Προορισμοί

9 θέατρο Βράχων, Λαύριο

8 Ζωγράφου

7 Άλιμος, κοιμητήριο Παπάγου, Λ. Αλίμου - Καρέα

6
Αττική Οδός, δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού, προφήτης Ηλίας Αγ. Παρασκευής, Καρέας, Λαϊκό, οδ. Αναστάσεως, 

Πανεπιστιμιούπολη, περιφ. Υμηττού 

5
κλειστό κολυμβητήριο Βύρωνα, Αγ. Ι. Πρόδρομος Κυνηγός, μονή Ι. Θεολόγου, μονή Καισαριανής, ΟΑΚΑ, Παγκράτι

4

Πολυτεχνειούπολη, οδ. Γραβιάς, Λ. Κηφισίας, Λ.Δ. Πλακεντίας, κλειστό γυμναστήριο Αγ. Παρασκευής, Αγ. Γεώργιος 

Καρέα, Ηλιούπολη, δημοτικό πολυιατρείο Παπάγου, Αστυνομία Παπάγου - Χολαργού, Ανοικτό θέατρο Καισαριανής

3
Σταυρός, Πειραιάς, Ν. Ιωνία, Μαραθώνας, Λ. Μαραθώνος, Λ. Λαυρίου, κοιμητήριο Χολαργού, Γουδί, δημαρχείο 

Καισαριανής, κέντρο υγείας παιδιού Καισαριανής

2

Βριλήσια, Ιλίσια, Βύρωνας, δημαρχείο Ζωγράφου, εργαστήρι Γ. Παπά, ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών, μονή Αγ. Ι. 

Προδρόμου, κέντρο νεότητας Παπάγου, Λ. Πεντέλης, Λ. Συγγρού, Ν. Ψυχικό, οδ. Ηρακλείτου, νεκροταφείο Βύρωνα, 

ολυμπιακό συγκρότημα Γουδίου, Αντισφαίριση Παπάγου, Παίδων, Πεντέλη, πλ. Αγ. Παρασκευής, Υπ. Μεταφορών

1

2ο δημ. Σχολείο Παπάγου, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Σκέπη, Αισθητικό δάσος Υμηττού, Αμερικανικό κολλέγιο, Αστυνομία 

Αγ. Παρασκευής, Γέρακας, γυμναστήριο Χολαργού, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις Παπάγου, δημοτικό θεάτρο 

Παπάγου, Ελληνογαλλική σχολή, αγ. Ι. Πρόδρομος Καισαριανής, κέντρο τεχνών Χαλανδρίου, κοινωνικός χώρος 

Καρέα, Μ. Πάρκο θέατρο, μουσείο Βορρέ, μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, επιθεώρηση οπλιτών, Νοσ. Συγγρού, οδ. 

Αργυροκάστρου, πλ. Αγ. Γεωργίου, πολιτιστικό κέντρο Παπάγου, Σκοπευτήριο Καισαριανής, Σούνιο, Στρατηγείο 

διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου, Στρατόπεδο Ζορμπά / Κυρίτση / Σακεττά Α, σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής, 

Υμηττός



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 79/142 

4.5. Διαδρομές 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, από το Google API και σαν αποτέλεσμα της μαζικής 

λήψης δεδομένων από αυτό, εισάχθηκαν σε περιβάλλον GIS οι διαδρομές με σημείο 

έναρξης τις καταγεγραμμένες πινακίδες και σημείο τερματισμού τον εκάστοτε προορισμό 

που αναγράφεται σε αυτήν. Οι διαδρομές αυτές αναφέρονται σε κίνηση με αυτοκίνητο.  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε προορισμούς που αφορούν δρόμους (πχ Λ. 

Μεσογείων, Λ. Συγγρού, Λ. Αλίμου – Καρέα κλπ.). Αυτοί δεν είναι σημειακοί όπως όλοι οι 

άλλοι, αλλά γραμμικοί. Έτσι δεν υπάρχει μια και μοναδική θέση που να αντιστοιχεί σε 

αυτούς. Ενώ λοιπόν για τους σημειακούς προορισμούς η θέση τους επιλέχτηκε από 

αναζήτηση στο Google Earth, για τους δρόμους η θέση τους τοποθετήθηκε στο πιο κοντινό 

τους σημείο προς την πινακίδα που αναφέρεται σε αυτούς.  

 

Χάρτης 4.20: Απεικόνιση διαδρομών με αυτοκίνητο στην περιοχή μελέτης 

Στο Χάρτη 4.21 που ακολουθεί, εκτός από τις διαδρομές τοποθετήθηκαν και οι πινακίδες 

και οι προορισμοί αφού ουσιαστικά πρόκειται για τα σημεία έναρξης και τερματισμού 

αντίστοιχα για κάθε διαδρομή. Δημιουργήθηκαν 563 διαδρομές, όσες δηλαδή και οι 

ξεχωριστές εγγραφές ή αλλιώς, τα ξεχωριστά ζευγάρια πινακίδας – προορισμού. Η κάθε 

διαδρομή έλαβε το δικό της μοναδικό κωδικό στη βάση δεδομένων, όπως αντίστοιχα και οι 

πινακίδες και οι προορισμοί έχουν το δικό τους μοναδικό κωδικό. 
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Χάρτης 4.21: Απεικόνιση διαδρομών με σημεία έναρξης και τερματισμού 

Όπως είναι λογικό, σε περιπτώσεις προορισμών που βρίσκονται εκτός περιοχής μελέτης, οι 

διαδρομές ξεκίνησαν εντός της περιοχής μελέτης αλλά τερματίστηκαν εκτός αυτής, στη 

θέση του προορισμού. Αυτό παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. Οι διαδρομές αυτές 

αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά σε σχέση με αυτές που τερματίζουν εντός περιοχής 

μελέτης, κάτι το οποίο θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο.  
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Χάρτης 4.22: Απεικόνιση διαδρομών ευρύτερα της περιοχής μελέτης (Αττική) 

4.5.1. Χιλιομετρική απόσταση διαδρομών 

Για τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν από το API πήραμε σαν πληροφορία και την 

απόσταση τους σε μέτρα που στη συνέχεια τις μετατρέψαμε σε χιλιόμετρα. Η μικρότερη 

διαδρομή που καταγράφηκε είναι μόλις 5 μέτρα ενώ η μεγαλύτερη είναι σχεδόν 56 

χιλιόμετρα και πρόκειται για διαδρομή με προορισμό το Λαύριο. 

 

Πίνακας 4.12: Χιλιομετρική απόσταση διαδρομών 

Απόσταση Πλήθος διαδρομών Ποσοστό %

0 - 0,5 χλμ 32 5.7%

0,5 - 2 χλμ 136 24.2%

2 - 10 χλμ 237 42.2%

10 - 30 χλμ 100 17.8%

> 30 χλμ 57 10.1%
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Διάγραμμα 4.7: Χιλιομετρική απόσταση διαδρομών 

Όπως παρατηρούμε, η πλειοψηφία των διαδρομών έχει απόσταση 2-10 χλμ. και αρκετές 

βρίσκονται στα 0,5-2 χλμ. που αφορούν κυρίως διαδρομές εντός περιοχής μελέτης. Οι 

διαδρομές με απόσταση μεγαλύτερη από 30 χλμ. αφορούν αποκλειστικά διαδρομές που 

εξέρχονται της περιοχής μελέτης και αφορούν το 10% των διαδρομών. 

4.5.2. Χρονική διάρκεια διαδρομών 

Για τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν από το API πήραμε σαν πληροφορία και τη χρονική 

διάρκεια που απαιτείται κατά προσέγγιση να διασχιστούν με αυτοκίνητο. Η διάρκεια 

μετρήθηκε σε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τη μετατρέψαμε σε λεπτά για τις στατιστικές 

επεξεργασίες. Η ταχύτερη διαδρομή που καταγράφηκε είναι μόλις 1 δευτερόλεπτο ενώ η 

μεγαλύτερη είναι περίπου 50 λεπτά και πρόκειται για διαδρομή με προορισμό το Σούνιο. 

 

Πίνακας 4.13: Χρονική διάρκεια διαδρομών 

Διάρκεια (min) Πλήθος διαδρομών Ποσοστό %

0 - 5 178 31.7%

5 - 10 145 25.8%

10 - 20 118 21.0%

20 - 30 75 13.3%

> 30 46 8.2%
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Διάγραμμα 4.8: Χρονική διάρκεια διαδρομών 

Όπως παρατηρούμε οι περισσότερες διαδρομές κατανέμονται στη συντομότερη κατηγορία 

(έως και 5 λεπτά). Όσο μεγαλώνει η χρονική διάρκεια των κατηγοριών τόσο λιγότερες 

διαδρομές εντάσσονται σε αυτές. Οι διαδρομές έως 10 λεπτά αφορούν κυρίως 

προορισμούς εντός της περιοχής μελέτης ενώ οι διαδρομές με χρόνο περισσότερο από 30 

λεπτά αφορούν προορισμούς αποκλειστικά εκτός περιοχής μελέτης. 

4.6. Αλληλουχία πινακίδων 

Η συλλογή και απεικόνιση των διαδρομών από μια πινακίδα μέχρι τον αναγραφόμενο 

προορισμό της έχει σαν στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή 

(που είναι η πιο πιθανή διαδρομή να ακολουθήσει κάποιος, αφού από το Google Maps API 

συλλέξαμε τις ταχύτερες και συντομότερες διαδρομές) μπορούμε να φτάσουμε στον 

προορισμό μας, χάρη στη πληροφόρηση που υπάρχει από πινακίδες. Κατά πόσο δηλαδή 

υπάρχει επαρκής σήμανση στις ενδιάμεσες στροφές και διασταυρώσεις. Για το σκοπό αυτό 

εφαρμόστηκαν στο QGIS τα παρακάτω. 

Αρχικά έπρεπε οι διαδρομές μας που είχαν εισαχθεί ως polylines να μετατραπούν σε 

σημειακά δεδομένα. Όμως δεν μας ενδιαφέρουν όλα τα σημεία τους όπως μας δόθηκαν 

από το API, αλλά μόνο αυτά τα οποία βρίσκονται σε στροφές και διασταυρώσεις με άλλους 

δρόμους, εκεί δηλαδή που δημιουργείται δίλημμα στον οδηγό για το ποια κατεύθυνση να 

ακολουθήσει. Εισάχθηκαν λοιπόν τα σημεία αυτά ως οι στροφές έχοντας σαν πληροφορία 

τον κωδικό της διαδρομής στην οποία ανήκουν και τον αύξων αριθμό στροφής της 

διαδρομής αυτής. Αυτό έγινε μόνο κατά μήκος των διαδρομών εντός της περιοχής μελέτης. 

Σε περιπτώσεις διαδρομών που συνέχιζαν εκτός περιοχής μελέτης, η διαδικασία αυτή 

καθώς και όσα ακολουθούν έγιναν μόνο μέχρι το σημείο που εξέρχεται της περιοχής 

μελέτης. Έξω από αυτή δεν θα είχε νόημα να γίνουν καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για 

σήμανση. 

Στη συνέχεια, στις στροφές αυτές εφαρμόστηκε “buffer” 30 μέτρων, μία ακτίνα που 

προσεγγίζει το χώρο μιας διασταύρωσης (Χάρτης 4.23). Σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας 
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συνιστούσε η εύρεση των πινακίδων που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, των 

πινακίδων δηλαδή που προειδοποιούν τους οδηγούς ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν 

προκειμένου να φτάσουν στον επιθυμητό προορισμό. Τα “buffer” αυτά συνδέθηκαν (“join”) 

με τις διαδρομές ώστε με βάση τον κωδικό της διαδρομής να λάβουν και τον κωδικό του 

προορισμού ο οποίος διερευνάται αν καλύπτεται με πινακίδα. Έτσι, με χωρική σύνδεση 

("spatial join") συνδέθηκαν τα εν λόγω δεδομένα από το "buffer" με τον πίνακα που 

περιλαμβάνει όλες τις πινακίδες μαζί με τις εγγραφές τους. 

 

Χάρτης 4.23: Παράδειγμα εφαρμογής σταδιακών buffer στις στροφές των διαδρομών 

Προέκυψε ένας πίνακας με μεγάλο όγκο πληροφοριών που απλώς καταδείκνυε σε ποιες 

στροφές υπάρχουν γενικά εντός του “buffer” πινακίδες (πορτοκαλί χρώμα στον Χάρτης 

4.23). Μας ενδιαφέρει όμως η πινακίδα αυτή να είναι και η σωστή, δηλαδή να αναφέρεται 

στον προορισμό της διαδρομής. Έτσι επιλέχτηκαν μόνο τα στοιχεία των οποίων ο 

προορισμός της διαδρομής ήταν ο ίδιος με τον αναγραφόμενο προορισμό της πινακίδας 

εντός “buffer” (Εικόνα 4.14). Αυτά αποθηκεύτηκαν ως ξεχωριστό layer το οποίο αποτελεί τις 

στροφές που έχουν την απαιτούμενη σήμανση (πράσινο χρώμα στον Χάρτης 4.23). Να 

σημειωθεί εδώ ότι κατά την εισαγωγή των στροφών, δεν περιλαμβανόταν η αρχική 

πινακίδα που αποτελεί το σημείο έναρξης, καθώς δεν υπάρχει λόγος να διερευνηθεί το 

σημείο αυτό, είναι εξ’ ορισμού ορθό. 
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Εικόνα 4.14: Συνθήκη έγκυρου “buffer” / στροφή με σωστή πινακίδα 

 

Εικόνα 4.15: Διάγραμμα ροής επεξεργασιών αλληλουχίας 
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Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται συνοπτικά και στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής 

(Εικόνα 4.15). Μερικά στατιστικά στοιχεία είναι τα εξής. Εισήχθησαν 1202 στροφές. Από 

αυτές οι 790 είχαν εντός 30 μέτρων πινακίδα και οι 263 είχαν τη σωστή πινακίδα (ποσοστό 

περίπου 22%). 

Ακολούθησαν τα εξής. Στο layer των στροφών προστέθηκε μια στήλη ώστε να γνωρίζουμε 

για κάθε στροφή αν έχει πινακίδα ή όχι. Αυτό προέκυψε από το τελευταίο “buffer”. Έπειτα, 

στο layer των διαδρομών προστέθηκαν σαν πληροφορίες για κάθε διαδρομή το πλήθος των 

πινακίδων που έχει εντός της (με βάση το layer των στροφών) καθώς και το πλήθος των 

στροφών της. Απομένει το πώς θα προκύψει η αξιολόγηση των διαδρομών και κατ’ 

επέκταση και των πινακίδων. 

4.6.1. Αξιολόγηση αλληλουχίας  

Η αξιολόγηση των διαδρομών και των πινακίδων που ήταν το σημείο έναρξης των 

διαδρομών προέκυψε ως άθροισμα τριών δεικτών, οι οποίοι διαδοχικά προστέθηκαν σαν 

στήλες στο layer των διαδρομών. Οι υπολογισμοί αυτοί πραγματοποιήθηκαν σε excel και 

μετά επαναφορτώθηκαν στο QGIS.  

1. Πινακίδα / στροφή = [0,1]  

Δηλαδή το πηλίκο του πλήθους πινακίδων προς το πλήθος στροφών. 

Όταν ->0, χαμηλή αλληλουχία, όταν ->1, υψηλή αλληλουχία. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν στροφές αλλά όχι πινακίδες, ο δείκτης αυτόματα 

παίρνει την τιμή 0. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στροφές, δηλαδή η διαδρομή 

βγάζει απευθείας στον προορισμό, παίρνει την υψηλότερη τιμή (=1). Αυτό συμβαίνει 

επίσης και σε περίπτωση που βγαίνει απευθείας εκτός ΠΜ, οπότε θεωρούμε ότι όσο 

μας αφορά, δηλαδή εντός ΠΜ, υπάρχει υψηλή αλληλουχία. 

2. Πρώτη θέση κενή = [0,1] 

Εντοπίζεται η πρώτη στροφή σε μια διαδρομή όπου δεν υπάρχει πινακίδα. Έχει την 

έννοια ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται η έλλειψη πληροφορίας τόσο καλύτερα για την 

αφετηριακή πινακίδα και τη διαδρομή. 

Στις τιμές που πήρε έγινε κανονικοποίηση ώστε να πάρει και αυτή τις τιμές από 0 έως 

και 1. Όπως και πριν, σε περίπτωση που κάποια διαδρομή δεν έχει στροφή χωρίς 

πινακίδα, ή βγάζει απευθείας στον προορισμό, παίρνει τη max τιμή (=1). 

3. (μ.ο. κενών – μ.ο. πινακίδων) = [0,1] 

Δηλαδή η διαφορά της μέσης τιμής όπου δεν υπάρχουν πινακίδες με τη μέση τιμή όπου 

υπάρχουν πινακίδες. Αν η διαφορά αυτή είναι >0 σημαίνει ότι η έλλειψη 

πληροφόρησης είναι πιο απομακρυσμένη από την ύπαρξη πληροφόρησης. Αν μ.ο. 

κενών=0, τότε η διαφορά παίρνει τη max τιμή. Αλλιώς αν μ.ο. πινακίδων=0, τότε 

παίρνει την min τιμή. Τα αποτελέσματα των διαφορών επίσης κανονικοποιήθηκαν ώστε 

να παίρνουν τιμές [0,1] 

Τύπος κανονικοποίησης: 
𝛿−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
 

Από το άθροισμα των τριών ανωτέρω δεικτών προέκυψε η τελική αξιολόγηση (‘’ranking’’) 

κάθε διαδρομής και κάθε πινακίδας, με πεδίο τιμών [0,3]. 
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Εικόνα 4.16: Παράδειγμα τελικού αρχείου διαδρομών με τους παράγοντες που αθροίζονται και την τελική 
αξιολόγηση (rank) 

Την τελική αυτή αξιολόγηση τη διακρίνουμε σε τέσσερις κατηγορίες, ως εξής. 

1. Rank = 0: μηδενική αξιολόγηση, μηδενική αλληλουχία διαδρομών και πινακίδων. 

2. Rank = (0, 1.5): χαμηλή αξιολόγηση, χαμηλή αλληλουχία διαδρομών και πινακίδων. 

3. Rank = [1.5, 3): υψηλή αξιολόγηση, υψηλή αλληλουχία διαδρομών και πινακίδων. 

4. Rank = 3: απόλυτη αξιολόγηση, απόλυτη αλληλουχία διαδρομών και πινακίδων. 

Με βάση αυτή την αξιολόγηση προέκυψαν τα παρακάτω στατιστικά αποτελέσματα για τις 

διαδρομές. 

 

Πίνακας 4.14: Διαδρομές ανά κατηγορία αξιολόγησης 

 

Διάγραμμα 4.9: Ποσοστά διαδρομών ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Όπως προκύπτει, σχεδόν οι μισές διαδρομές χαρακτηρίζονται με μηδενική αξιολόγηση 

(rank = 0), το οποίο είναι ένα αρνητικό συμπέρασμα. Ωστόσο θετικό είναι το γεγονός ότι η 

αμέσως επόμενη πιο πολυπληθής κατηγορία είναι αυτή των διαδρομών με απόλυτη 

Αξιολόγηση διαδρομών
Πλήθος 

διαδρομών
Ποσοστό %

μηδενική 275 48.85%

χαμηλή 110 19.54%

υψηλή 18 3.20%

απόλυτη 160 28.42%
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αξιολόγηση (rank = 3), όπου ανήκουν παραπάνω από μια στις τέσσερις διαδρομές. Με 

χαμηλή αξιολόγηση (0 < rank < 1,5) χαρακτηρίζεται σχεδόν η μια στις πέντε διαδρομές, ενώ 

τέλος η μικρότερη σε πλήθος κατηγορία είναι η υψηλή (1,5 <= rank < 3) στην οποία ανήκει 

μόλις το 3,2% των διαδρομών. 

Η απεικόνιση στο χώρο της περιοχής μελέτης των διαδρομών με βάση την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στους ακόλουθους χάρτες. 

 

Χάρτης 4.24: Διαδρομές με μηδενική αλληλουχία 

Όπως αναφέρθηκε, σχεδόν οι μισές, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των διαδρομών 

αξιολογείται με μηδέν. Σε αυτές δεν υπάρχει καθόλου αλληλουχία πινακίδων εντός τους και 

είναι αδύνατο να φτάσει ο οδηγός στον προορισμό του μόνο με τη χρήση πινακίδων στις 

αλλαγές κατεύθυνσής του. Τέτοιες διαδρομές εμφανίζονται σε όλους τους δήμους της 

περιοχής μελέτης μας και ιδιαίτερα στο εσωτερικό τους. Η μοναδική περιοχή που ενώ 

διαθέτει διαδρομές δεν έχει καμία με μηδενική αλληλουχία είναι η περιοχή της Αγίας 

Παρασκευής που βρίσκεται βόρεια της Λ. Μεσογείων. 
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Χάρτης 4.25: Διαδρομές με χαμηλή αλληλουχία 

Οι διαδρομές με χαμηλή αλληλουχία είναι αρκετά πιο περιορισμένες, ωστόσο και πάλι 

εμφανίζονται σε όλους τους δήμους της περιοχής μελέτης. Κυρίως πρόκειται για μικρής 

εμβέλειας δρόμους στο εσωτερικό των δήμων. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες διαδρομές 

σε σημαντικές αρτηρίες και κεντρικούς δρόμους δήμων που εμφανίζουν χαμηλή 

αλληλουχία. Τέτοιοι είναι η Φορμίωνος και η Καραολή – Δημητρίου στο Βύρωνα, η Εθνικής 

Αντιστάσεως και η Υμηττού στην Καισαριανή, Ούλωφ Πάλμε, Παπάγου και τοπικοί δρόμοι 

στου Ζωγράφου, η οδός Αναστάσεως και τοπικοί δρόμοι στου Παπάγου, και στην Αγία 

Παρασκευή ορισμένοι τοπικοί δρόμοι καθώς και στην περιφερειακή Υμηττού και την Αττική 

οδό. 
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Χάρτης 4.26: Διαδρομές με υψηλή αλληλουχία 

Οι διαδρομές με υψηλή αλληλουχία είναι οι πιο περιορισμένες από τις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Οι δρόμοι που εμφανίζουν διαδρομές με υψηλή αλληλουχία είναι το τμήμα της 

περιφερειακής Υμηττού που εκτείνεται στους δήμους Ζωγράφου, Παπάγου – Χολαργού και 

Αγία Παρασκευή, η Λ. Κανελλοπούλου στου Ζωγράφου, τμήμα των οδών Αναστάσεως και 

Πίνδου στου Παπάγου, η Αττική οδός και οι οδοί Αγίου Ιωάννου, Νεαπόλεως, 

Πελοποννήσου και Ελβετίας στην Αγία Παρασκευή. 
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Χάρτης 4.27: Διαδρομές με απόλυτη αλληλουχία 

Οι διαδρομές με απόλυτη αλληλουχία, που κάθε αλλαγή κατεύθυνσης δηλαδή καλύπτεται 

με την αναγκαία σήμανση, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία μετά από αυτές με 

μηδενική, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο αποτέλεσμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι 

διαδρομές που βγάζουν απευθείας στον προορισμό. Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη 

κατανέμονται σε όλη την περιοχή μελέτης. Καλύπτουν τις σημαντικότερες αρτηρίες σε όλο 

τους το μήκος (περιφερειακή Υμηττού, Αττική οδός, Λ. Μεσογείων, Λ. Κανελλοπούλου-

Κατεχάκη), σημαντικές αρτηρίες όπως η Εθνικής Αντιστάσεως και η Υμηττού στην 

Καισαριανή, η Ούλωφ Πάλμε και η Κοκκινοπούλου στου Ζωγράφου, οι Μακεδονίας, 

Εθνικής Αμύνης και Αναστάσεως στου Παπάγου, η Περικλέους στο Χολαργό καθώς και 

ορισμένες τοπικές οδούς σε όλους τους δήμους, με μεγάλο πλήθος τους να βρίσκεται στην 

περιοχή του Καρέα στο Βύρωνα.  
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Χάρτης 4.28: Αξιολόγηση αλληλουχίας διαδρομών 

Στον παραπάνω χάρτη εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι κατηγορίες διαδρομών. 

Συνοπτικά λοιπόν, παρατηρούμε ότι διαδρομές με μηδενική αλληλουχία εμφανίζονται 

κυρίως στο εσωτερικό των δήμων και σε ορισμένους σημαντικούς άξονες. Διαδρομές με 

απόλυτη αλληλουχία εμφανίζονται στην περιφερειακή Υμηττού και σε τοπικές οδούς 

κυρίως στους δήμους Βύρωνα, Παπάγου – Χολαργού και Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές με 

χαμηλή αλληλουχία εμφανίζονται περιορισμένα σε τοπικές οδούς και διαδρομές με υψηλή 

αλληλουχία σε ελάχιστες τοπικές οδούς, στη Λ. Κανελλοπούλου και σε μικρό τμήμα της 

περιφερειακής Υμηττού. 

Μετά τις διαδρομές, αξιολογήθηκε και η αλληλουχία των πινακίδων, που συνδέονται με τις 

διαδρομές καθώς είναι το σημείο εκκίνησής τους. Αξιολογήθηκαν λοιπόν δείχνοντας έτσι 

κατά πόσο συμβάλουν στην εύρεση του εκάστοτε προορισμού. Ένα ζήτημα που χρίζει 

προσοχής είναι ότι, όπως είναι γνωστό, μια πινακίδα μπορεί να διαθέτει περισσότερες από 

μια εγγραφές, συνεπώς και περισσότερες από μια αξιολογήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

πινακίδα πήρε ως αξιολόγηση το μέσο όρο των αξιολογήσεων των εγγραφών της. 

Ακολουθούν τα στατιστικά της αξιολόγησης των πινακίδων. 

 

Πίνακας 4.15: Πινακίδες ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πινακίδων
Πλήθος 

πινακίδων
Ποσοστό %

μηδενική 103 34.56%

χαμηλή 81 27.18%

υψηλή 38 12.75%

απόλυτη 76 25.50%
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Διάγραμμα 4.10: Ποσοστά πινακίδων ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Το αρνητικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω από 1/3) το 

καταλαμβάνουν πινακίδες με μηδενική αξιολόγηση, που δεν είναι ικανές δηλαδή να 

οδηγήσουν τους χρήστες στον προορισμό τους. Αυτές οι πινακίδες χρειάζονται είτε 

κατάργηση, είτε μεταφορά, είτε να πυκνωθούν οι διαδρομές τους με πινακίδες. Επίσης, το 

άθροισμα των δυο χαμηλότερων κατηγοριών είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δυο 

υψηλότερων κατηγοριών ή αλλιώς, και οι πινακίδες που τοποθετούνται στην κατηγορία με 

χαμηλή αξιολόγηση (0 – 1.5) είναι περισσότερες από τις δυο καλύτερες κατηγορίες. Οι 

πινακίδες με υψηλή αξιολόγηση αλληλουχίας (1.5 – 3) αποτελούν τη μικρότερη κατηγορία 

με μόλις σχεδόν 13% επί του συνόλου. Τουλάχιστον, ένα θετικό συμπέρασμα που 

προκύπτει, είναι ότι μία στις τέσσερις, το 25.5% του συνόλου των πινακίδων κατανέμεται 

στην υψηλότερη κατηγορία με την απόλυτη αλληλουχία. Αυτές οι 76 πινακίδες οδηγούν με 

βεβαιότητα το χρήστη στον προορισμό του. 

Όπως περιγράφηκε, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ εγγραφών και πινακίδων, συνεπώς 

παρακάτω παρουσιάζονται και τα στατιστικά της αξιολόγησης των εγγραφών. 

 

Πίνακας 4.16: Εγγραφές ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Αξιολόγηση εγγραφών
Πλήθος 

εγγραφών
Ποσοστό %

μηδενική 274 49.02%

χαμηλή 109 19.50%

υψηλή 18 3.22%

απόλυτη 158 28.26%
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Διάγραμμα 4.11: Ποσοστά εγγραφών ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Πράγματι, τα στατιστικά των εγγραφών παρουσιάζουν ελαφρώς διαφορετική εικόνα, 

μετατοπισμένη προς τις ακραίες τιμές. Συγκεκριμένα, η μηδενική αξιολόγηση αυξάνεται και 

είναι σχεδόν μία στις δύο εγγραφές. Η χαμηλή και η υψηλή αξιολόγηση μειώνονται. 

Μάλιστα η υψηλή αξιολόγηση συναντιέται μόλις στο 3% του συνόλου των εγγραφών. 

Τέλος, η απόλυτη αξιολόγηση, οι εγγραφές δηλαδή που επιτυγχάνουν πλήρως το στόχο 

τους αυξάνονται ελαφρώς. Ωστόσο τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν ακολουθούν 

αυτά των πινακίδων με την κυριαρχία των χαμηλών κατηγοριών να είναι αδιαμφισβήτητη, 

αλλά και το αρκετά αξιόλογο ποσοστό της απόλυτης αλληλουχίας να παραμένει (λίγο 

παραπάνω από μια στις τέσσερις πινακίδες).  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χάρτες κατανομής των πινακίδων με βάση την αξιολόγησή 

τους που προέκυψε από τις εγγραφές όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 95/142 

 

Χάρτης 4.29: Πινακίδες με μηδενική αλληλουχία 

Οι πινακίδες με μηδενική αλληλουχία, που δεν είναι ικανές δηλαδή να οδηγήσουν το 

χρήστη στον προορισμό του και, κατά την άποψή μας, χρειάζεται είτε να αφαιρεθούν είτε 

να μετακινηθούν είτε να πυκνώσουν οι διαδρομές τους, κατανέμονται σε όλους τους 

δήμους της περιοχής μελέτης και κυρίως στο εσωτερικό τους. Κυρίως εμφανίζονται σε 

τοπικής σημασίας δρόμους, ωστόσο δυστυχώς δεν λείπουν και από σημαντικότερους 

δρόμους όπως είναι η Λ. Μεσογείων που παρουσιάζει αρκετές πινακίδες αυτής της 

κατηγορίας και λίγες στην περιφερειακή Υμηττού.  
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Χάρτης 4.30: Πινακίδες με χαμηλή αλληλουχία 

Οι πινακίδες με χαμηλή αλληλουχία (0 – 1.5) επίσης εντοπίζονται σε όλους τους δήμους. 

Λίγες τοποθετούνται στη Λ. Μεσογείων και στην περιφερειακή Υμηττού στο τμήμα της 

Αγίας Παρασκευής. Οι υπόλοιπες βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό των δήμων, 

κυρίως στην ανατολική Αγία Παρασκευή, στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου και στα 

κέντρα των δήμων Ζωγράφου και Καισαριανής. Στην περιοχή του Χολαργού είναι μόλις μια 

και επίσης πολύ λίγες βρίσκονται στο Βύρωνα. 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 97/142 

 

Χάρτης 4.31: Πινακίδες με υψηλή αλληλουχία 

Οι πινακίδες με υψηλή αλληλουχία εντοπίζονται, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

χαμηλότερες κατηγορίες, σε πιο κεντρικές αρτηρίες. Οι περισσότερες βρίσκονται επί της 

περιφερειακής Υμηττού. Λίγες βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων και οι υπόλοιπες διάσπαρτες 

στους 5 δήμους της περιοχής μελέτης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική απουσία τους 

από τα κέντρα των δήμων. Επίσης πρόκειται για την μικρότερη σε πλήθος κατηγορία, όπως 

είναι ορατό και από το χάρτη. 
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Χάρτης 4.32: Πινακίδες με απόλυτη αλληλουχία 

Οι πινακίδες με απόλυτη αλληλουχία, που μπορούν δηλαδή να οδηγήσουν τους χρήστες με 

βεβαιότητα στους προορισμούς τους είναι περισσότερες από τις πινακίδες με υψηλή 

αλληλουχία, λιγότερες όμως από τις 2 πιο χαμηλές κατηγορίες. Εμφανίζονται τόσο σε 

κεντρικούς δρόμους όσο και στο εσωτερικό των δήμων, κάτι το οποίο είναι μια ευχάριστη 

παρατήρηση. Πολλές πινακίδες με απόλυτη αλληλουχία συναντιούνται στον Καρέα, στη Λ. 

Μεσογείων, στο τμήμα της Αγίας Παρασκευής βόρεια της Λ. Μεσογείων και στην είσοδο 

στου Ζωγράφου από Λ. Κοκκινοπούλου. 
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Χάρτης 4.33: Αξιολόγηση αλληλουχίας πινακίδων 

Στον παραπάνω χάρτη εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι πινακίδες με την κατανομή 

τους στις 4 κατηγορίες αξιολόγησης. Συνοπτικά συμπεραίνουμε, όπως ήδη περιγράφηκε και 

χάρη στους παραπάνω χάρτες, ότι οι πινακίδες με τη χειρότερη (μηδενική) αξιολόγηση 

κατανέμονται τόσο σε τοπικούς όσο και σε πιο σημαντικούς δρόμους, ενώ οι πινακίδες με 

χαμηλή αξιολόγηση είναι πιο περιορισμένες στο εσωτερικό των δήμων. Αντίθετα οι 

πινακίδες με υψηλή αξιολόγηση βρίσκονται στη μεγάλη τους πλειοψηφία σε μεγάλες 

αρτηρίες. Τέλος, οι πινακίδες με την απόλυτη αξιολόγηση κατανέμονται τόσο σε τοπικούς 

δρόμους όσο και σε μεγάλες αρτηρίες και τείνουν επίσης να συγκεντρώνουν αρκετό πλήθος 

τους σε ορισμένες αστικές περιοχές. Συμπερασματικά, σε μεγάλες αρτηρίες και σε τοπικά 

κέντρα δήμων συγκεντρώνονται πιο καλά αξιολογημένες πινακίδες ενώ σε τοπικούς 

δρόμους πινακίδες με χαμηλότερη αξιολόγηση. Ωστόσο, πινακίδες που έχουν είτε μηδενική 

είτε απόλυτη αξιολόγηση, δηλαδή είτε αποτυγχάνουν πλήρως είτε επιτυγχάνουν πλήρως το 

σκοπό τους, συναντάμε οπουδήποτε. 

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η αξιολόγηση των πινακίδων όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως σημειώνοντας όμως και το δήμο στον οποίον ανήκουν.  
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Πίνακας 4.17: Αξιολόγηση πινακίδων ανά δήμο 

Αφού ολοκληρώθηκε η εύρεση της αλληλουχίας των πινακίδων και η αξιολόγηση των 

πινακίδων και των διαδρομών ως προς αυτή, έμεναν τρία ακόμη στοιχεία να αξιολογηθούν 

στην περιοχή μελέτης ώστε να υπάρχει πια πλήρης εικόνα της κατάστασης της κίνησης με 

αυτοκίνητο σε αυτή. Το πρώτο είναι οι προορισμοί των ανωτέρω διαδρομών και πινακίδων, 

το δεύτερο είναι η κατάσταση των σημαντικών διασταυρώσεων της περιοχής και το τρίτο 

είναι το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης. Τα δυο πρώτα αναλύονται στις επόμενες δυο 

παραγράφους, ενώ το οδικό δίκτυο θα αναλυθεί διεξοδικά στη συνέχεια, καθώς για αυτό 

εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας. 

4.7. Αξιολόγηση προορισμών 

Σε αυτή την παράγραφο θα αξιολογήσουμε τους προορισμούς της περιοχής μελέτης μας, 

διερευνώντας πόσο καλά καλύπτονται από τη σήμανση που υπάρχει για αυτούς στο δήμο 

που ανήκουν, πόσο αποτελεσματική είναι δηλαδή η πρόσβαση σε αυτούς ακολουθώντας 

τις αντίστοιχες πινακίδες. Για την αξιολόγηση των προορισμών επιλέχτηκαν μόνο οι 

προορισμοί που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης (βλ. Χάρτης 4.15, 4.16) αφού για 

αυτούς έχουμε πλήρη πληροφόρηση για την αλληλουχία των πινακίδων που οδηγούν σε 

αυτούς. Υπολογίστηκαν τρεις δείκτες για την αξιολόγηση τους, οι δυο πρώτοι σχετίζονται με 

τις πινακίδες και την αλληλουχία τους που υπολογίστηκε προηγουμένως, ενώ ο τρίτος με το 

πώς κατανέμονται στο χώρο οι πληροφοριακές πινακίδες. Ακολουθεί η αναλυτική 

περιγραφή για κάθε έναν από τους τρεις δείκτες. 

1. Πλήθος πινακίδων που αναφέρονται στον προορισμό 

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων πινακίδων ξεχωρίστηκαν οι πινακίδες που 

αναφέρονται στους παραπάνω προορισμούς, δηλαδή σε προορισμούς εντός περιοχής 

μελέτης. Για κάθε έναν από τους παραπάνω προορισμούς μετρήθηκε το πλήθος πινακίδων 

εντός του δήμου του που αναφέρεται σε αυτόν.  

2. Μέση αξιολόγηση των πινακίδων κάθε προορισμού 

Από τις πινακίδες που αναφέρονται σε κάθε έναν προορισμό, υπολογίστηκε το άθροισμα 

της αξιολόγησής τους (“rank”) και αμέσως μετά, ο μέσος όρος τους (άθροισμα “rank” προς 

πλήθος πινακίδων). Έτσι υπολογίστηκε η μέση αξιολόγηση του κάθε προορισμού, που είναι 

η αξιολόγηση των πινακίδων που οδηγούν σε αυτόν εντός του δήμου του. 

Δήμοι πολύ χαμηλή χαμηλή υψηλή πολύ υψηλή

Βύρωνας 19 5 4 11

Καισαριανή 15 13 5 8

Ζωγράφου 16 15 9 12

Παπάγου - Χολαργός 20 17 6 20

Αγία Παρασκευή 34 32 14 26

ΣΥΝΟΛΟ 104 82 38 77

ΠΟΣΟΣΤΟ 34.55% 27.24% 12.62% 25.58%

Αξιολόγηση πινακίδων
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Χάρτης 4.34: Αξιολόγηση προορισμών με βάση την αλληλουχία των πινακίδων τους 

 Όπως παρατηρούμε, πολύ προορισμοί έχουν πολύ χαμηλή αλληλουχία (rank=0) και 

κατανέμονται σε όλους τους δήμους. Μάλιστα σε Βύρωνα, Ζωγράφου και Παπάγου 

– Χολαργό είναι και οι περισσότεροι. 

  Έπειτα υπάρχουν αρκετοί προορισμοί με πολύ υψηλή αλληλουχία. Οι 

περισσότεροι βρίσκονται σε Παπάγου – Χολαργό, αποτελούν όμως τους μισούς από 

αυτούς με πολύ χαμηλή. Αντίθετα, στην Αγία Παρασκευή είναι οι περισσότεροι 

προορισμοί με πολύ υψηλή αλληλουχία. Αρκετοί είναι και στο δήμο Βύρωνα, όλοι 

στην περιοχή του Καρέα. Ενώ πολύ λίγοι με πολύ υψηλή βρίσκονται σε Καισαριανή, 

Ζωγράφου. 

 Επίσης αρκετοί προορισμοί έχουν χαμηλή αλληλουχία (rank<1.5) κυρίως σε 

Παπάγου – Χολαργό, Αγία Παρασκευή και Καισαριανή. 

 Τέλος σαφώς λιγότεροι είναι οι προορισμοί με υψηλή αλληλουχία (1.5<rank<3). 

Στην Καισαριανή είναι 2 και στους υπόλοιπους είναι από ένας έως και κανένας σε 

Παπάγου – Χολαργό. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως σε ότι αφορά το συγκεκριμένο δείκτη, δηλαδή την αλληλουχία 

των πινακίδων ως προς τον εκάστοτε προορισμό, την καλύτερη εικόνα την παρουσιάζει ο 

δήμος Αγίας Παρασκευής όπου η πλειοψηφία των προορισμών του έχει πολύ υψηλή 

αλληλουχία. Ο δήμος Καισαριανής παρουσιάζει ισορροπημένη εικόνα. Ο Βύρωνας και 

Παπάγου – Χολαργού παρουσιάζουν ακραίες τιμές με πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές τιμές 

αλληλουχίας για τους προορισμούς τους, με αυτούς με πολύ χαμηλή όμως να είναι και οι 

περισσότεροι. Μάλιστα στο κέντρο του Βύρωνα η αξιολόγηση είναι μόνο πολύ χαμηλή, με 

τις υπόλοιπες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή του Καρέα. Τέλος ο δήμος Ζωγράφου 
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παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα με τους περισσότερους προορισμούς του να έχουν 

χαμηλές και πολύ χαμηλές τιμές. 

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η αξιολόγηση με βάση την αλληλουχία καθώς έχει ενδιαφέρον και 

ποια είναι η κατανομή στο χώρο των πινακίδων που καλύπτουν έναν προορισμό. Ο χωρικός 

τους μέσος είναι κοντά στο κέντρο του δήμου άρα κατανέμονται καλά, ή όχι; Έτσι 

υπολογίστηκε και ένας τρίτος δείκτης που απαντά σε αυτό το ερώτημα. 

3. Απόσταση χωρικού μέσου πινακίδων από το κέντρο του δήμου του προορισμού 

Για κάθε σύνολο πινακίδων που αναφέρεται σε έναν προορισμό, υπολογίστηκε ο χωρικός 

του μέσος. Αυτό έγινε ενεργοποιώντας την επιλογή “unique” στο “mean coordinate” με 

στοιχείο τον κωδικό προορισμού. Έτσι προέκυψαν χωρικοί μέσοι πινακίδων για τους 

οποίους είναι γνωστό σε ποιον προορισμό αναφέρονται. Στη συνέχεια βρέθηκαν ποια είναι 

τα σημειακά κέντρα κάθε δήμου με την επιλογή “centroid”. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι 

για την εύρεση του κεντροειδούς του κάθε δήμου δεν εφαρμόστηκε η επιλογή αυτή σε όλη 

την έκταση του δήμου αλλά στην έκταση που περιλαμβάνεται στα γενικά πολεοδομικά 

σχέδια, δηλαδή στην αστική περιοχή του καθενός. Αυτό έγινε λόγω της ιδιαιτερότητας των 

δήμων της περιοχής μας η οποία είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι τους, σε κάποιους πάνω 

από το 50%, το καταλαμβάνει η δασική περιοχή του Υμηττού, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά 

οδικό δίκτυο και φυσικά ούτε κίνηση ούτε σήμανση. Είναι εκτός του ενδιαφέροντός μας. 

Έτσι το κέντρο του δήμου θα έβγαινε μη ρεαλιστικό καθώς θα τοποθετούνταν στα όρια της 

δασικής έκτασης, κάτι το οποίο θα διαστρέβλωνε την πραγματικότητα. 

Αφού υπολογίστηκαν οι χωρικοί μέσοι και τα κεντροειδή, με την επιλογή “distance matrix” 

υπολογίστηκε η απόσταση κάθε χωρικού μέσου από το κέντρο του δήμου στον οποίο 

ανήκει. Για να καθοριστεί ότι θέλουμε την απόσταση μόνο από το κεντροειδές του ίδιου 

δήμου και όχι όλων ενεργοποιήθηκε η επιλογή “use only the nearest 1”. Έτσι εκτός από την 

αξιολόγηση με βάση το “rank” έχουμε και πόσο κοντά στο κέντρο κατανέμονται οι 

πινακίδες για κάθε προορισμό. Όσο πιο κοντά τόσο πιο αποτελεσματικές θεωρούνται. 

 

Εικόνα 4.17: Διάγραμμα ροής επεξεργασιών για την απόσταση των πινακίδων των προορισμών από το 
κέντρο του δήμου 
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Εικόνα 4.18: Παράδειγμα από τη βάση δεδομένων με τους τρεις δείκτες για την αξιολόγηση των προορισμών 

Η κοντινότερη απόσταση μεταξύ χωρικού μέσου και κέντρου δήμου ήταν για το δημαρχείο 

Παπάγου Χολαργού, τα 168 μέτρα. Ο πιο απομακρυσμένος προορισμός προέκυψε η οδός 

Αναστάσεως στου Παπάγου, με 1770 μέτρα. Δηλαδή ο χωρικός μέσος των πινακίδων του 

κατανέμονται σχεδόν 2 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του δήμου του. Ακολουθεί ο 

χάρτης που απεικονίζει τους προορισμούς με βάση την απόσταση αυτή που περιγράφηκε.  

 

Χάρτης 4.35: Απόσταση μέσης χωρικής κατανομής των πινακίδων κάθε προορισμού από το κέντρο του δήμου 
στον οποίον υπάγεται 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μερική διαφοροποίηση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

προορισμών με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με την αξιολόγησή τους λόγω αλληλουχίας των 

πινακίδων τους όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Γενικά πολύ καλά 

αποτελέσματα (<500 μέτρα) έχουν μόλις 7 προορισμοί σε τρεις δήμους. Οι περισσότεροι 

κυμαίνονται στις τρεις ενδιάμεσες κατηγορίες. Πολύ κακά αποτελέσματα, δηλαδή 
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απόσταση μεγαλύτερη από 1.5 χλμ. έχουν μόλις 4 προορισμοί σε τρεις δήμους. Πιο 

συγκεκριμένα. 

 Στο δήμο Βύρωνα υπάρχουν αρκετά καλά αποτελέσματα καθώς περιλαμβάνει δυο 

με πολύ μικρή απόσταση και οι υπόλοιποι 7 είναι στις ενδιάμεσες κατηγορίες. 

 Ο δήμος Καισαριανής εμφανίζει μέτρια εικόνα καθώς περιλαμβάνει έναν 

προορισμό με πολύ μικρή απόσταση, έναν με πολύ μεγάλη και οι υπόλοιποι 5 είναι 

στις ενδιάμεσες κατηγορίες με τάση προς τις χειρότερες, δηλαδή μεγάλη απόσταση 

των πινακίδων τους από το κέντρο του δήμου. 

 Ο δήμος Ζωγράφου βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση αφού έχει από τρεις 

προορισμούς στις τρεις ενδιάμεσες κατηγορίες. 

 Ο δήμος Παπάγου – Χολαργού που περιλαμβάνει και πολλούς προορισμούς, έχει 3 

με πολύ μικρή απόσταση, δηλαδή πολύ καλά αξιολογημένους, 2 με πολύ μεγάλη 

απόσταση, δηλαδή πολύ κακούς. Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι βρίσκονται 

στην ενδιάμεση κατηγορία, δηλαδή οι χωρικοί μέσοι των πινακίδων τους 

βρίσκονται γύρω στο 1 χλμ. από το κέντρο. 

 Ο δήμος Αγίας Παρασκευής που οι προορισμοί του με βάση την αλληλουχία 

αξιολογήθηκαν ως οι καλύτεροι, τώρα με βάση την κατανομή εμφανίζει αρκετά 

μέτρια έως και κακά αποτελέσματα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως για να αξιολογηθούν οι προορισμοί πρέπει να λάβουμε υπόψη 

τόσο την αλληλουχία των πινακίδων όσο και την κατανομή των πινακίδων στο χώρο. Γιατί 

ναι μεν μπορεί για έναν προορισμό να υπάρχει υψηλή αλληλουχία, αλλά αυτό δεν είναι 

αρκετό αν η κατανομή γίνεται μόνο κοντά του και έτσι δεν υπάρχει πληροφόρηση για αυτόν 

στον υπόλοιπο δήμο και ειδικά κοντά στο κέντρο του. 

Έτσι για την τελική αξιολόγηση των προορισμών, κανονικοποιήθηκαν οι τρεις παραπάνω 

δείκτες [0,1] και αθροίστηκαν. Το άθροισμα αυτό αποτέλεσε τη νέα στήλη “total_rank” που 

αποτελεί και την τελική αξιολόγηση των προορισμών με πεδίο τιμών [0,3]. Συνεχίζοντας τις 

κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόστηκαν στις πινακίδες και τις διαδρομές, έτσι και για τους 

προορισμούς με βάση την τιμή του “total_rank” διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. 

1. total_rank= 0, πολύ χαμηλή αξιολόγηση 

2. total_rank= (0,1.5), χαμηλή αξιολόγηση 

3. total_rank= [1.5,3), υψηλή αξιολόγηση 

4. total_rank= 3, πολύ υψηλή αξιολόγηση 
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Εικόνα 4.19: Παράδειγμα από τη βάση δεδομένων για την συνολική αξιολόγηση των προορισμών 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, δίπλα στον κάθε δείκτη έχουν προστεθεί οι 

κανονικοποιημένες τιμές των δεικτών. Η τελευταία στήλη είναι η τελική αξιολόγηση των 

προορισμών και αποτελεί το άθροισμα των τριών κανονικοποιημένων δεικτών.  

Τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν για τη τελική αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα. 

 

Πίνακας 4.18: Αξιολόγηση προορισμών 

 

Διάγραμμα 4.12: Ποσοστά προορισμών ανά κατηγορία αξιολόγησης 

Όπως φαίνεται, τα αποτελέσματα της τελική αξιολόγησης των προορισμών 

διαφοροποιούνται από τις μεμονωμένες αξιολογήσεις που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως. Η πλειοψηφία των προορισμών παρουσιάζει χαμηλή αξιολόγηση (0 < 

total_rank < 1.5). Σημαντικό είναι το ποσοστό των προορισμών με υψηλή αξιολόγηση (1.5 

Αξιολόγηση προορισμών
Πλήθος 

προορισμών
Ποσοστό %

πολύ χαμηλή 3 4.55%

χαμηλή 43 65.15%

υψηλή 20 30.30%

πολύ υψηλή 0 0.00%
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<= total_rank < 3). Αντίθετα, πολύ χαμηλή αξιολόγηση (total_rank=0) έχουν μόλις 3 

προορισμοί ενώ πολύ υψηλή αξιολόγηση δεν πετυχαίνει κανένας προορισμός. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των προορισμών λοιπόν είναι κυρίως μέτρια προς χαμηλά, 

αρκετά είναι και τα υψηλά, ενώ απουσιάζουν ουσιαστικά οι ακραίες τιμές. 

Ακολουθεί η κατανομή των προορισμών στο χώρο της περιοχής μελέτης με βάση τη 

συνολική τους αξιολόγηση. 

 

Χάρτης 4.36: Συνολική αξιολόγηση προορισμών 

 Με μηδέν αξιολογούνται μόλις 3 προορισμοί. Το αισθητικό δάσος Υμηττού και το 

στρατόπεδο Ζορμπά στου Παπάγου και η Λ. Αλίμου – Καρέα στο Βύρωνα. 

 Χαμηλά αξιολογείται η πλειοψηφία των προορισμών και κατανέμονται σε όλους 

τους δήμους της περιοχής μελέτης.  

 Υψηλά αξιολογούνται 20 προορισμοί όλων των δήμων. Οι περισσότεροι βρίσκονται 

σε Παπάγου – Χολαργό (6), ενώ σε Ζωγράφου και Καισαριανή οι λιγότεροι, μόλις 2 

στον κάθε έναν. Οι προορισμοί αυτοί είναι οι εξής: Αγία Παρασκευή, Άγιος 

Δημήτριος, Στρατόπεδο Κυρίτση, Αστυνομία, Κλειστό γυμναστήριο στην Αγία 

Παρασκευή. Ανοικτό θέατρο και Ι.Μ. Αγ. Ι. Προδρόμου στην Καισαριανή. Οδός 

Αργυροκάστρου, κέντρο νεότητας, μονή Ι. Θεολόγου, δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, όμιλος αντισφαίρισης, Χολαργός στο δήμο Παπάγου – Χολαργού. 

Θέατρο Βράχων, κοινωνικός χώρος Καρέα, Καρέας, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Καρέα, στο 

Βύρωνα. Κοιμητήριο Ζωγράφου και Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου. 

 Πολύ υψηλά δεν χαρακτηρίζεται κανένας προορισμός. 

 Την υψηλότερη αξιολόγηση την πέτυχε η Μονή Ιωάννου Θεολόγου στου Παπάγου 

με “total_rank”=2.03. 
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Τέλος στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα αποτελέσματα που περιγράφηκαν για τους 

προορισμούς ως προς τον εκάστοτε δήμο στον οποίον ανήκουν.  

 

Πίνακας 4.19: Αξιολόγηση προορισμών ανά δήμο 

Παρατηρούμε ότι γενικά το πλήθος προορισμών σε κάθε κατηγορία για κάθε δήμο 

ακολουθεί το συνολικό πλήθος προορισμών που διαθέτει ο κάθε δήμος. Δηλαδή ο δήμος 

Παπάγου – Χολαργού έχει τους περισσότερους προορισμούς σε κάθε κατηγορία και φυσικά 

–όπως έχει αναφερθεί- είναι και ο δήμος με τους περισσότερους αθροιστικά προορισμούς. 

Η μόνη διαφοροποίηση παρατηρείται στο δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου ενώ είναι ο 

δεύτερος δήμος σε πλήθος προορισμών, δεν έχει κανέναν στη χαμηλότερη κατηγορία, κάτι 

το οποίο είναι θετικό δείγμα για αυτόν.  

4.8. Αξιολόγηση διασταυρώσεων 

Σε αυτή την παράγραφο θα εντοπίσουμε και θα αξιολογήσουμε τους κόμβους – 

διασταυρώσεις της περιοχής μελέτης, τα σημεία αυτά δηλαδή από όπου διέρχεται πλήθος 

διαδρομών και είναι απαραίτητη η σήμανση ώστε ο ενδιαφερόμενος οδηγός να είναι σε 

θέση να ακολουθήσει σωστή κατεύθυνση. 

Ως διασταυρώσεις θεωρούμε τα σημεία εκείνα του οδικού δικτύου όπου καταγράφηκαν 

στροφές για τις διαδρομές μας. Το πρόβλημα που προέκυψε προς επίλυση είναι το πώς 

πολλά σημεία που αποτελούν τις στροφές αλλά ουσιαστικά βρίσκονται στην ίδια 

διασταύρωση θα θεωρηθούν ως ένα σημείο, το οποίο θα αναπαριστά τη διασταύρωση. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα είναι η ακόλουθη. 

Σε κάθε στροφή διαδρομής εφαρμόστηκε “buffer” 5 μέτρων ώστε να προσεγγίζει το χώρο 

της διασταύρωσης. Στα “buffer” αυτά κάναμε “dissolve all” ώστε κάθε επικαλυπτόμενο 

“buffer” να γίνει ένα ενιαίο πολύγωνο. Έτσι σε κάθε διασταύρωση υπάρχει τώρα ένα 

ακαθόριστο πολύγωνο. Αυτά όμως χειρίζονται ενιαία χωρίς να έχουμε πληροφορία ή 

δυνατότητα ξεχωριστής επεξεργασίας του καθενός. Έτσι η επόμενη κίνηση ήταν η εντολή 

“multipart to singlepart” ώστε το κάθε πολύγωνο-διασταύρωση να χειρίζεται διαφορετικά. 

Κάθε διασταύρωση τότε πήρε από έναν αύξων αριθμό ως κωδικό. Με “join by location” 

κάθε στροφή ενημερώθηκε με τη διασταύρωση στην οποία ανήκει. Χάρη σε αυτήν την 

πληροφόρηση υπολογίστηκαν τρεις δείκτες οι οποίοι θα αποδώσουν αθροιστικά την 

αξιολόγηση των διασταυρώσεων. 

1. Πλήθος διαδρομών που διέρχονται από κάθε διασταύρωση 

Δήμος προορισμού πολύ χαμηλή χαμηλή υψηλή πολύ υψηλή

Βύρωνας 1 6 4 0

Καισαριανή 0 5 2 0

Ζωγράφου 0 7 2 0

Παπάγου - Χολαργός 2 17 6 0

Αγία Παρασκευή 0 9 5 0

Αξιολόγηση προορισμών
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Κάθε διασταύρωση ενημερώθηκε ανάλογα με το πόσες στροφές υπάρχουν εντός της με το 

πλήθος των διαδρομών που διέρχονται από αυτή. 

2. Πινακίδες ανά διαδρομή 

Υπολογίστηκε το πλήθος των πινακίδων που υπάρχουν σε κάθε διασταύρωση και το πόσες 

από τις διαδρομές καλύπτουν, δηλαδή το πηλίκο πλήθος πινακίδων προς πλήθος 

διαδρομών, το οποίο αποτελεί το δεύτερο δείκτη. Το πηλίκο αυτό αποτελεί το δείκτη 

αποτελεσματικότητας της διασταύρωσης καθώς δείχνει το πόσες από τις διαδρομές που 

εξυπηρετεί τις καλύπτει με αντίστοιχες πινακίδες για τους προορισμούς τους.  

3. Μέση αξιολόγηση προορισμών που δεν καλύπτονται με σήμανση στη 

διασταύρωση 

Για τις διαδρομές που διέρχονται από τις διασταυρώσεις αλλά δεν καλύπτονται από τις 

αντίστοιχες πινακίδες, εντοπίστηκε ο προορισμός στον οποίον οδηγούν με την αξιολόγησή 

του ως προς την αλληλουχία των πινακίδων του (βλ. παρ. 4.7). Οι αξιολογήσεις αυτές 

αθροίστηκαν και διαιρέθηκαν με το πλήθος των παραπάνω προορισμών. Έτσι υπολογίστηκε 

ο τρίτος δείκτης που είναι η μέση αξιολόγηση των προορισμών που δεν καλύπτονται με 

σήμανση σε κάθε διασταύρωση. Η λογική αυτού του δείκτη είναι να δείξει αν οι 

προορισμοί που δεν καλύπτονται έχουν ανάγκη από σήμανση (δηλαδή αν έχουν χαμηλή 

αξιολόγηση αλληλουχίας πινακίδων), ή αν δεν αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για τη 

διασταύρωση και δεν απαιτείται παρέμβαση (σε περιπτώσεις προορισμών με υψηλό δείκτη 

σήμανσης). 

Οι τρεις αυτοί δείκτες κανονικοποιήθηκαν λαμβάνοντας τιμές [0,1]. Το άθροισμά τους 

δημιούργησε τον τελικό δείκτη αξιολόγησης (“total_rank”) των διασταυρώσεων με πεδίο 

τιμών [0,3]. 

 

Εικόνα 4.20: Παράδειγμα βάσης δεδομένων αξιολόγησης διασταυρώσεων 

Ακόμη, με τα παραπάνω στοιχεία, υπολογίστηκαν τα “centroid” των πολυγώνων ώστε οι 

διασταυρώσεις να είναι σημειακά στοιχεία και όχι επιφανειακά. Με την παραπάνω 

διαδικασία προέκυψαν 262 διασταυρώσεις στην περιοχή μελέτης από τις οποίες διέρχονται 

μία έως και 76 διαδρομές και περιέχουν από καμία (0) έως και 32 πινακίδες για τις 

διαδρομές αυτές. 
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Εικόνα 4.21: Διάγραμμα ροής επεξεργασιών για διασταυρώσεις 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή τους στο χώρο και η συγκέντρωσή τους. Για την 

απεικόνιση της συγκέντρωσής τους εφαρμόστηκε “heatmap” ακτίνας 300 μέτρων.  
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Χάρτης 4.37: Κατανομή των διασταυρώσεων των διαδρομών στο χώρο της περιοχής μελέτης 

 

Χάρτης 4.38: Συγκέντρωση (heatmap) διασταυρώσεων στην περιοχή μελέτης 

Υπάρχει πληθώρα διασταυρώσεων σε όλη την περιοχή μελέτης. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις (περισσότερες από 4 σε ακτίνα 300m) εντοπίζονται στη διασταύρωση 
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Καραολή – Δημητρίου και Μυσίας στο Βύρωνα. Στο κέντρο της Καισαριανής γύρω από την 

Εθνικής Αντιστάσεως και στο τρίγωνο Υμηττού – Α. Δημητρίου – Γ. Θεολόγου. Στου 

Ζωγράφου στη περιοχή κοντά σε Ούλωφ Πάλμε – Παπάγου και στην αρχή της 

Κοκκινοπούλου στο Γουδί. Στου Παπάγου επί της οδού Κύπρου, στην περιοχή που 

περικλείεται από τις οδούς Αναστάσεως – Εθνικής Αμύνης - Πίνδου και στην έξοδο της 

περιφερειακής Υμηττού προς την Αναστάσεως. Στο Χολαργό στην εκκλησία της 

Φανερωμένης προ της Μεσογείου. Στην Αγία Παρασκευή στην οδό Νεαπόλεως, στην 

είσοδο της περιφερειακή Υμηττού, στην είσοδο προς Αττική οδό, στη διασταύρωση 

Παναγούλη – Μπενάκη κοντά στο σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας. 

Ακολουθεί η απεικόνιση της κατανομής των διασταυρώσεων στην περιοχή μελέτης με βάση 

την αξιολόγησή τους, όπως ορίστηκε παραπάνω. Αν ακολουθηθούν οι κατηγοριοποιήσεις 

όπως και στις προηγούμενες ενότητες, δηλαδή: 

1. total_rank= 0, πολύ χαμηλή αξιολόγηση 

2. total_rank= (0,1.5), χαμηλή αξιολόγηση 

3. total_rank= [1.5,3), υψηλή αξιολόγηση 

4. total_rank= 3, πολύ υψηλή αξιολόγηση 

το αποτέλεσμα φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.39: Αξιολόγηση διασταυρώσεων 
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Πίνακας 4.20: Αξιολόγηση διασταυρώσεων 

Όπως φαίνεται, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως ορίστηκε παραπάνω είναι 

πενιχρά, καθώς καμία διασταύρωση δεν κατηγοριοποιήθηκε στις 2 ανώτερες κατηγορίες. 

Όλες χαρακτηρίστηκαν ως πολύ χαμηλές ή χαμηλές. Τουλάχιστον, οι χαμηλά αξιολογημένες 

είναι πολύ περισσότερες (204, σχεδόν 78%), έναντι των διασταυρώσεων που 

αξιολογήθηκαν με μηδέν. Μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι περισσότερες πολύ χαμηλές ως 

προς την αξιολόγησή τους διασταυρώσεις, συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές της 

περιοχής μελέτης μας, ενώ γενικά σε όλη την έκτασή της επικρατούν κυρίως οι χαμηλές. Οι 

περιοχές αυτές είναι για τους δήμους Βύρωνα, Καισαριανής και Ζωγράφου κοντά στα 

σύνορα με το Δ. Αθηναίων (όπου αυτές οι περιοχές για Καισαριανή και Ζωγράφου 

παρουσιάζουν επίσης πολύ υψηλή συγκέντρωση διασταυρώσεων, βλ. Χάρτης 4.37) και 

στην περιοχή του Χολαργού καθώς και στα σύνορα μεταξύ Χολαργού και Αγίας 

Παρασκευής, εντός των ορίων της Αγίας Παρασκευής. 

Στις 58 διασταυρώσεις που ανήκουν στην χαμηλότερη κατηγορία κρίνεται αναγκαία η 

παρέμβαση για σήμανση, ενώ σε όσες ανήκουν στη χαμηλή κατηγορία (0<total_rank<1.5) 

έχει σημασία το πλήθος των διαδρομών που εξυπηρετούνται από αυτή και δεν 

καλύπτονται, κάτι το οποίο καταγράφεται στη βάση δεδομένων μας. Η διασταύρωση με την 

υψηλότερη αξιολόγηση είναι η έξοδος της περιφερειακής Υμηττού προς την Αττική οδό 

στην Αγία Παρασκευή. Αξιολογήθηκε με “total_rank”=1.36.  

4.9. Αξιολόγηση οδικού δικτύου – Συντακτική Ανάλυση 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εφαρμοστεί συντακτική ανάλυση στην περιοχή μελέτης. Με αυτό 

τον τρόπο θα αξιολογηθεί το οδικό δίκτυο της περιοχής, πώς συνδέεται και τι σχέσεις 

δημιουργούνται μεταξύ αυτού και της κίνησης εντός αυτού. Έτσι στο τέλος, με βάση τα 

αποτελέσματα της συντακτικής ανάλυσης θα μπορούμε να δούμε πώς εντάσσονται στο 

αστικό δίκτυο τα αποτελέσματα που εξάγαμε προηγουμένως για τις πληροφοριακές 

πινακίδες, τους προορισμούς και τις διασταυρώσεις της περιοχής μελέτης. 

 4.9.1. Συλλογή δεδομένων 

Για την εφαρμογή της συντακτικής ανάλυσης απαιτούνται τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) 

της περιοχής μελέτης. Επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν τα ΟΤ της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς 

αποτυπώνουν ορθότερα την πραγματική κατάσταση του δικτύου της περιοχής, γεγονός πού 

όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα 

της συντακτικής ανάλυσης. 

Κατηγορίες Πλήθος Ποσοστό

πολύ χαμηλή 58 22.10%

χαμηλή 204 77.90%

υψηλή 0 0

πολύ υψηλή 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 262 100%

Αξιολόγηση διασταυρώσεων
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4.9.2. Προετοιμασία και επεξεργασία δεδομένων 

Η συντακτική ανάλυση εφαρμόστηκε συνδυαστικά στο λογισμικό depthmapX και στην 

εργαλειοθήκη “Space syntax toolkit” στο λογισμικό QGIS. Ωστόσο χρειάστηκαν κάποιες 

αρχικές επεξεργασίες που περιγράφονται στα ακόλουθα βήματα. 

1. Αρχικά πρέπει να σχεδιαστεί η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η συντακτική 

ανάλυση. Αυτή είναι η περιοχή μελέτης μας (ΠΜ) επεκταμένη κατά ένα οικοδομικό 

τετράγωνο (ΟΤ) προς τους γειτονικούς δήμους. Έτσι εκτός από τα ΟΤ των δήμων 

μας (Βύρωνας, Καισαριανή, Ζωγράφου, Παπάγου, Χολαργού, Αγία Παρασκευή) 

χρειαζόμαστε και των όμορων δήμων (Αθήνα, Ν. Ψυχικό, Χαλάνδρι). Αυτό γίνεται 

ώστε να υπάρχει πληροφορία και μετρήσεις για τους άξονες στα όρια της ΠΜ και 

να μην διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Για παράδειγμα ένα τμήμα της Λ. 

Μεσογείων είναι και όριο της ΠΜ. Αν δεν προσμετρούνταν οι κάθετοί της από την 

εκτός της ΠΜ πλευρά, θα χανόταν σημαντική πληροφόρηση, καθώς θα θεωρούνταν 

ότι συνδέεται με τους μισούς δρόμους από ότι στην πραγματικότητα. 

2. Τα παραπάνω ΟΤ εισήχθησαν στο ArcMap. Από εκεί έγιναν export σε μορφή dwg 

ώστε να εισαχθούν σε AUTOCAD. Εδώ χρησιμοποιήθηκε το ArcMap του ArcGIS και 

όχι το QGIS, καθώς το δεύτερο δεν περιλαμβάνει την επιλογή της εξαγωγής 

δεδομένων σε dwg, παρά μόνο σε dxf, με το αποτέλεσμα να μην είναι το σωστό. 

3. Στο AUTOCAD σχεδιάστηκε το περίγραμμα των παραπάνω ΟΤ, ώστε να οριοθετηθεί 

η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η συντακτική ανάλυση. Αυτό με τη σειρά του 

εξήχθη ως dxf. Στην παρακάτω εικόνα με κόκκινο απεικονίζονται τα ΟΤ της ΠΜ, με 

λευκό τα ΟΤ των όμορων και με πράσινο το περίγραμμα. Διακρίνεται ότι το 

περίγραμμα έχει επεκταθεί κατά ένα ΟΤ προς τους όμορους για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν. 
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Εικόνα 4.22: Σχεδιασμός περιγράμματος της περιοχής για εφαρμογή συντακτικής ανάλυσης 

 Δημιουργία αξονικού χάρτη. 

Το dxf αρχείο είναι έτοιμο να εισαχθεί στο depthmapX 0.50 όπου θα δημιουργηθεί ο 

αξονικό χάρτης. Ο αξονικός χάρτης αποτελείται από αξονικές γραμμές που προσομοιάζουν 

τις μέγιστες ανεμπόδιστες γραμμές θέασης που μπορεί να επιτευχθεί σε έναν δρόμο. Αυτό 

γίνεται καθώς κρίσιμο κομμάτι της συντακτικής ανάλυσης είναι το αστικό δίκτυο, δηλαδή οι 

δρόμοι να μην αντιμετωπίζονται απλώς ως ένας άξονας στην μέση του δρόμου άλλα σαν το 

χωρικό φαινόμενο που στην πραγματικότητα είναι. Το λογισμικό depthmapX προσφέρει τη 

δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας αξονικού χάρτη με χρήση των οικοδομικών 

τετραγώνων, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εμάς αν συνυπολογίσουμε τη 

μεγάλη έκταση στην οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε συντακτική ανάλυση. Πράγματι, η 

αυτόματη αυτή διαδικασία χρειάστηκε 6 ώρες για να «τρέξει». Το αποτέλεσμά της είναι ο 

αξονικός χάρτης με πληροφόρηση για κάθε άξονα ως προς το μήκος του και τον αριθμό 

συνδέσεών του. Η απεικόνιση γίνεται πάντα με χρωματικές διαβαθμίσεις μεταξύ μπλε – 

κόκκινου, όπου το μπλε εκφράζει τις χαμηλότερες τιμές και το κόκκινο τις υψηλότερες. Το 

αρχείο εξάγεται ως mif. 
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Εικόνα 4.23: Αξονικός χάρτης που απεικονίζει το μήκος των αξονικών γραμμών 
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Εικόνα 4.24: Αξονικός χάρτης που απεικονίζει τις συνδέσεις των αξονικών γραμμών 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η ύπαρξη νησίδων (πράσινο χρώμα) επηρεάζει 

καθοριστικά το αποτέλεσμα του αξονικού χάρτη, καθώς μεταβάλει τις γραμμές θέασης που 

μπορούν να επιτευχθούν σε ένα δρόμο. Η νησίδα λειτουργεί ως εμπόδιο, όπως δηλαδή και 

στην πραγματικότητα σε ότι αφορά την κίνηση. 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 117/142 

 

Εικόνα 4.25: Λεπτομέρεια αξονικού χάρτη – σημασία νησίδων 

 Έλεγχος τοπολογίας και συνδέσεων αξονικού χάρτη. 

Το αρχείο mif που δημιουργήθηκε θα εισαχθεί τώρα σαν vector layer στο QGIS, με σύστημα 

αναφοράς αυτό των ΟΤ, δηλαδή το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 

(GGRS87). Η εργαλειοθήκη “Space Syntax Toolkit” του QGIS παρέχει μεταξύ άλλων ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για έλεγχο του αξονικού χάρτη στην επιλογή “Graph Analysis”.  

Αρχικά ελέγχεται και διορθώνεται ο αξονικός χάρτης ώστε να είναι πλήρως συνδεδεμένο το 

δίκτυο. Εντοπίζονται περιορισμένα λάθη όπως “short line”, “orphan” και “island” (βλ. 

Γλωσσάρι Συντακτικής Ανάλυσης, παρ. 2.3.4). Όσα από αυτά χρίζουν διόρθωσης 

διορθώνονται ωστόσο τα περισσότερα δεν ήταν πραγματικά λάθη αλλά παρερμηνείες της 

αυτόματης διόρθωσης. Συγκεκριμένα προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις. 

Τα “short line” παρερμηνεύονται λόγω ύπαρξης νησίδων, δηλαδή μια αξονική γραμμή είναι 

πολύ κοντά σε μια άλλη αλλά πράγματι δεν μπορούν να τμηθούν γιατί παρεμβάλλεται 

νησίδα, όπως συμβαίνει στο κάτω μέρος της παρακάτω εικόνας.  

 

Εικόνα 4.26: Λανθασμένο σφάλμα “short line” 

Σε περιοχές με κακό γεωμετρικά οδικό δίκτυο αξονικές γραμμές θεωρούνται “orphan” 

χωρίς να είναι. Τέτοιες περιοχές σε ότι αφορά την περιοχή μελέτης μας είναι οι δασικοί 

δρόμοι στους πρόποδες του Υμηττού. 
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Εικόνα 4.27: Λανθασμένο σφάλμα “orphan” 

Στις παραπάνω περιοχές όπου συγκεντρώνονται γειτονικά “orphan”, θεωρεί ότι υπάρχουν 

“island”, καθώς δεν διακρίνει ότι τέμνονται οι άξονες με τους γειτονικούς τους. 

 

Εικόνα 4.28: Λανθασμένο σφάλμα “island” 

Αφού διορθώνονται όλα τα σφάλματα και αγνοούνται οι παραπάνω περιπτώσεις 

εφαρμόζεται ξανά έλεγχος και επαληθεύεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί νέα τοπολογικά 

λάθη. 

 Μετατροπή αξονικού σε διανυσματικό χάρτη. 

Ο διορθωμένος αξονικός χάρτης, πάντα στο “Graph Analysis” του “Space syntax toolkit”, 

μετατρέπεται σε διανυσματικό έχοντας παράλληλα ανοιχτό το λογισμικό 

depthmapXremote, το οποίο δέχεται τα δεδομένα των θεματικών επιπέδων και τις 

παραμέτρους ανάλυσης, με την ανάλυση που θα οριστεί να εκτελείται στο παρασκήνιο (Gil, 

Varoudis, Karimi, & Penn, 2015). Οι παράμετροι που εισάγουμε είναι οι εξής. 

1. Δημιουργία διανυσματικού (“segment”) και όχι αξονικού (“axial”) χάρτη. Τα 

διανύσματα προτιμώνται από τους άξονες καθώς προσομοιάζουν το οδικό δίκτυο 

με τη βασικότερη μορφή τους, τα τμήματα μεταξύ 2 διασταυρώσεων. 

2.  Η διανυσματική ανάλυση προσφέρει σημαντικές μεθόδους όπως η τοπολογική 

(“topological”), η γωνιακή (“angular”) και η μετρητική (“metric”). Πραγματοποιούμε 

διανυσματική γωνιακή ανάλυση (“segment angular analysis”) με “metric radius” 

καθώς θεωρείται πολύ πιο ισχυρή ως προς τα αποτελέσματά της στον υπολογισμό 
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της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας για πλοήγηση και εύρεση διαδρομής. Ο λόγος είναι πως οι 

χρήστες – οδηγοί τείνουν να ελαχιστοποιούν όχι απαραίτητα την πραγματική 

απόσταση, αλλά τη νοητική απόσταση που αντιλαμβάνονται (Hillier & Lida, 2005). 

3. Θα δώσουμε βάρος στο μήκος διανύσματος (“weight = segment length”). Με αυτό 

το βάρος προσομοιάζεται καλά η κίνηση με αυτοκίνητο καθώς οι οδηγοί τείνουν να 

επιλέγουν δρόμους με μεγαλύτερο μήκος και λιγότερες στροφές (Al_Sayed, Turner, 

Hillier, Lida, & Penn, 2014). 

4. Ορίζονται τα μέτρα της ανάλυσης. Θα επιλεγούν η ενσωμάτωση (“integration”) 

επειδή προσδιορίζει τους υψηλά επιθυμητούς προορισμούς, δηλαδή πόσο εύκολο 

είναι ένας χώρος να προσεγγιστεί, η επιλογή (“choice”) επειδή προσδιορίζει την 

προσπελασιμότητα του οδικού δικτύου, δηλαδή πόσο πιθανό είναι ένας χώρος να 

χρησιμοποιηθεί ως διέλευση (Παρασκευόπουλος, 2017), καθώς και τα μέτρα της 

κανονικοποιημένης γωνιακής ενσωμάτωσης και επιλογής (“NAIN” και “NACH” 

αντίστοιχα) επειδή αποδίδουν καλύτερα από τα δυο πρώτα την κίνηση, έχουν 

καλύτερη πρόβλεψη της κυκλοφορίας και είναι ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

συστήματος (Gil, Varoudis, Karimi, & Penn, 2015). 

5. Ορίζονται οι διαφορετικές ακτίνες για τις οποίες θα εφαρμοστεί η διανυσματική 

γωνιακή ανάλυση. Ως ακτίνες αρχικά επιλέγουμε τα 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000 

μέτρα και n. Η κλίμακα «όλον (n)» ορίζεται ως η κλίμακα που αναφέρεται σε όλο το 

σύστημα, δηλαδή ότι κάθε διάνυσμα δρόμου σχετίζεται με κάθε άλλο διάνυσμα 

δρόμου εντός της περιοχής μελέτης χωρίς περιορισμούς ακτίνας. 

 

Εικόνα 4.29: Αναφορά κατά το «τρέξιμο» της ανάλυσης και τη δημιουργία διανυσματικού από αξονικό χάρτη 

4.9.3. Συντακτική ανάλυση οδικού δικτύου 

Με τη δημιουργία του διανυσματικού χάρτη με τις κατάλληλες παραμέτρους όπως 

ορίστηκαν παραπάνω, απομένει η κατάλληλη οπτικοποίησή του ώστε να μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα. Αυτό θα γίνει στην επιλογή “Attributes Explorer” του “Space 

syntax toolkit” όπου δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη του QGIS να οπτικοποιήσει όλα τα 

μέτρα της συντακτικής ανάλυσης με τις εκάστοτε ακτίνες. 

Συγκεκριμένα – μεταξύ άλλων – δίνεται η δυνατότητα να οριστούν οι κλάσεις απεικόνισης 

και ο τρόπος που ορίζονται αυτές. Λόγω των επεξεργασιών της παρούσας διπλωματικής 

που έχουν προηγηθεί, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθηθεί και στη συντακτική ανάλυση το 

μοντέλο των 4 κλάσεων που έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει τις 

συγκρίσεις και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Άλλωστε, σε ότι αφορά τη χρωματική 
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απόδοση των αξιολογήσεων που προηγήθηκαν για πινακίδες/διαδρομές, προορισμούς και 

διασταυρώσεις λήφθηκε υπόψη η χρωματική απόδοση που χρησιμοποιείται στη 

συντακτική ανάλυση, που είναι οι σταδιακές αποχρώσεις μεταξύ μπλε – κόκκινου, όπου το 

μπλε εκφράζει τη χαμηλότερη/χειρότερη τιμή και το κόκκινο την υψηλότερη/καλύτερη (βλ. 

Εικόνα 4.23, 4.24). 

Θα επιλεγούν ένα εκ των μέτρων “choice” ή “NACH” με μια ακτίνα για την 

προσπελασιμότητα του οδικού δικτύου και την προσομοίωση της κίνησης και ένα εκ των 

μέτρων “integration” ή “ΝΑΙΝ” για την προσβασιμότητα επί του οδικού δικτύου. Τα πρώτα 

λόγω των ιδιοτήτων τους θα συγκριθούν με τις πινακίδες και τις διασταυρώσεις, ενώ τα 

δεύτερα με τους προορισμούς.  

Αφού οπτικοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τα μέτρα με τις εκάστοτε ακτίνες και με ή χωρίς το 

ορισμένο βάρος (“segment length”), κρίθηκαν ως βέλτιστα μέτρα το “NACH” ακτίνας 5000 

μέτρων και το “NAIN” ακτίνας 2000 μέτρων, και τα δύο με βάρος το διανυσματικό μήκος 

(“segment length”). Το γιατί επιλέχτηκαν αυτά τα δυο μέτρα έναντι των άλλων δύο και με 

ενεργοποιημένο το βάρος, περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο όπου 

αναφέρθηκαν τα προτερήματά τους. Αυτά επιβεβαιώθηκαν και με τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης, σε ότι αφορά την επιλογή ακτινών, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι 

τόσο βιβλιογραφικοί όσο και λόγω της παρούσας διπλωματικής εργασίας που τις 

υπαγορεύουν. 

Ως προς το NACH, επειδή αναφέρεται σε κίνηση και μάλιστα στην προκειμένη εργασία με 

αυτοκίνητο (καθώς οι πινακίδες εξ’ ορισμού αναφέρονται σε αυτά), η ακτίνα θα έπρεπε να 

είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να ανταποκρίνεται στα μεγέθη αυτού του είδους κίνησης. Τα 5 

χλμ. ανταποκρίνονται σε αυτή και επίσης καλύπτουν περίπου τη μισή περιοχή μελέτης, 

δηλαδή μια πολύ πιθανή μετακίνηση με αυτοκίνητο εντός αυτής. Επιπρόσθετα, έχει 

αναφερθεί σε άλλες εργασίες ότι η ακτίνα των 5000 μέτρων για το NACH είναι η 

προτιμότερη για απόδοση κίνησης σε πόλεις όπως τα προάστια της Λισαβόνας, μια 

πρωτεύουσα με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Αθήνα (GUARDA, GUERREIRO, & 

HEITOR, 2017). Επίσης σύμφωνα με τους (Kasemsook & Boonchaiyapruek, 2015) η καλύτερη 

διαφοροποίηση τιμών επιτυγχάνεται σε αυτήν την ακτίνα. 

Ως προς το NAIN, η ακτίνα 2 χλμ. είναι μια μέση ακτίνα που αντιστοιχεί σε μετακινήσεις 

εντός δύο περίπου δήμων της περιοχής μελέτης (σε περιπτώσεις και περισσότερο) και 

καλύπτει την εμβέλεια πληθώρας προορισμών που έχουν καταγραφεί εντός αυτής, όπως 

δημοτικές εγκαταστάσεις (δημαρχεία, αστυνομικά τμήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις), 

μουσεία, θέατρα, τοπωνύμια, μονές, νεκροταφεία. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι σε ακτίνα 

2000 μέτρων αντιστοιχούν καλά οι περιοχές που είναι εύκολα προσβάσιμες με όχημα από 

όλες τις άλλες περιοχές (ACHARYA, KARIMI, PARHAM, GUVEN, & UYAR, 2017). 
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Χάρτης 4.40: Συντακτική Ανάλυση. NACH 5000 m 

Στον παραπάνω χάρτη αξιολογείται το οδικό δίκτυο με τη κανονικοποιημένη γωνιακή 

επιλογή ακτίνας 5000 μέτρων, αξιολογείται δηλαδή σε 4 κλάσεις το πόσο πιθανό είναι ένας 

δρόμος να χρησιμοποιηθεί ως διέλευση, ποσοτικοποιώντας την προσπελασιμότητά του. Οι 

δρόμοι με υψηλά αποτελέσματα είναι και κατάλληλοι για τοποθέτηση πινακίδων, αφού σε 

αυτούς προβλέπεται να υπάρχει υψηλή κίνηση. Από τον παραπάνω χάρτη συμπεραίνεται 

ότι έχουν επιτευχθεί αρκετά υψηλά αποτελέσματα, δείχνοντας έτσι τη συνέχεια του 

αστικού συστήματος που μελετάται (Hillier, Yang, & Turner, 2012). Μάλιστα, σε σχέση με 

άλλες εφαρμογές, η εφαρμογή της παρούσας εργασίας πέτυχε υψηλότερο max NACH 

(=1.7617) συγκρινόμενο με εφαρμογές σε τουλάχιστον άλλες 40 πόλεις (Kasemsook & 

Boonchaiyapruek, 2015), (Hillier, Yang, & Turner, 2012) όπου το αντίστοιχο μέσο max NACH 

ήταν 1.187, όπως επίσης και υψηλότερο mean NACH (1.2952 έναντι 0.919). 

 

Διάγραμμα 4.13: Τιμές NACH 5000m 
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Υψηλά αποτελέσματα υπάρχουν στις σημαντικότερες αρτηρίες της περιοχής μελέτης 

(περιφερειακή Υμηττού, Αττική οδός, Λ. Μεσογείων, Λ. Κανελλοπούλου, Ούλωφ Πάλμε, 

Υμηττού) κάτι που επιβεβαιώνει τη θεωρία. Υψηλά επίσης είναι οι σημαντικοί δρόμοι των 

εκάστοτε δήμων (Φορμίωνος, Μεσολογγίου, Αγίας Σοφίας, Καραολή – Δημητρίου και άλλοι 

κάθετοι και παράλληλοι σε αυτούς στο Βύρωνα, η Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και οι οδοί 

Άρεως, Σεβαστοπούλου, Κένεντυ Τζων στην Καισαριανή, οι Παναγούλη, Παπανδρέου, 

Κοκκινοπούλου, Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Κουσίδη, Παπάγου και άλλοι 

παράλληλοι σε αυτή στο δήμο Ζωγράφου, η Πίνδου, η Εθνικής Αμύνης και οι κάθετοι επί 

αυτών στου Παπάγου, η Νεαπόλεως και οι κάθετοι επί της Λ. Μεσογείων στην Αγία 

Παρασκευή και πληθώρα δρόμων στο Χολαργό). Παρατηρούμε λοιπόν ότι το NACH 5000m 

κατάφερε να εντοπίσει τις σημαντικότερες αρτηρίες τόσο σε κλίμακα περιοχής μελέτης όσο 

και σε κλίμακα δήμου, τις καθέτους και παραλλήλους αυτών και έδωσε πολύ υψηλές τιμές 

στο Χολαργό όπου οι οδοί σχηματίζουν κάνναβο, αξιολογώντας έτσι θετικά την καλή 

ρυμοτομία της περιοχής. 

 

Χάρτης 4.41: Συντακτική Ανάλυση. NAIN 2000 m 

Στον παραπάνω χάρτη αξιολογείται το οδικό δίκτυο με τη κανονικοποιημένη γωνιακή 

ενσωμάτωση ακτίνας 2000 μέτρων, αξιολογείται δηλαδή σε 4 κλάσεις το πόσο εύκολο είναι 

ένας δρόμος να προσεγγιστεί, ποσοτικοποιώντας την προσβασιμότητά του σε σχέση με το 

σύστημα που ανήκει, δηλαδή την περιοχή μελέτης. Εάν οι προορισμοί που έχουν 

καταγραφεί τοποθετούνται σε περιοχές με υψηλές τιμές NAIN, σημαίνει ότι είναι θετικό 

καθώς είναι εύκολα προσβάσιμοι σε ακτίνα 2000 μέτρων. Παρατηρούμε ότι γενικά 

σημειώνονται χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το NACH που απεικονίστηκε προηγουμένως, 

κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί γενικά σε εφαρμογές συντακτικής ανάλυσης και άρα είναι 

αναμενόμενο (Kasemsook & Boonchaiyapruek, 2015). Ωστόσο, αντίθετα από τα 
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αποτελέσματα του NACH σε σύγκριση με άλλες πόλεις, για το NAIN παρατηρούμε ότι 

σημειώθηκαν χαμηλά αποτελέσματα καθώς το max NAIN για το σύστημα της παρούσας 

εργασίας (=0.0662) είναι αρκετά χαμηλότερο συγκρινόμενο με άλλες εφαρμογές άλλων 

πόλεων όπου η αντίστοιχη τιμή είναι μια ή και δύο φορές πάνω (Kasemsook & 

Boonchaiyapruek, 2015), (Hillier, Yang, & Turner, 2012). Το ίδιο συμβαίνει και με το mean 

NAIN (=0.035). Αυτό δείχνει ότι τα υπό μελέτη προάστια της Αθήνας συγκροτούν ένα 

λιγότερο ενσωματωμένο σύστημα, ή αλλιώς, ότι η μετακίνηση από ένα σημείο σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής μελέτης είναι μια δυσκολότερη υπόθεση 

συγκριτικά με άλλες πόλεις. 

 

Διάγραμμα 4.14: Τιμές NAIN 2000m 

Τα υψηλά αποτελέσματα εστιάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες –

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία- είναι εμπορικές περιοχές. Αυτές είναι το ευρύτερο κέντρο του 

δήμου Ζωγράφου, οι δρόμοι στο τρίγωνο Ευφρονίου – Φορμίωνος – Υμηττού και η Λ. 

Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή που συγκροτούν επίσης το εμπορικό της κέντρο, η 

Φορμίωνος, η Αγίας Σοφίας και οι μεταξύ τους δρόμοι στο Βύρωνα. Επίσης, αρκετά πιο 

μακριά και μεμονωμένα υψηλές τιμές υπάρχουν σε τμήμα των οδών Πίνδου και 

Αναστάσεως στου Παπάγου καθώς και σε τμήματα της Λ. Μεσογείων. Αντίθετα σε μεγάλο 

τμήμα της Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή μεταξύ των ορίων Παπάγου – Ζωγράφου και 

στον Καρέα εντοπίζονται οι πιο χαμηλές τιμές, δηλαδή είναι οι πιο απομονωμένες 

(“segregated”) από το σύστημα περιοχές. Στο Χολαργό εντοπίζονται μεσαίας κατηγορίας 

τιμές. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι η κανονικοποιημένη ενσωμάτωση - εκτός των όσων 

αναφέρθηκαν - εντοπίζει και αναδεικνύει επίσης τις πυκνοδομημένες περιοχές, τα 

κομμάτια αυτά του άστεως που συγκροτούν γειτονιές και υπάρχουν κοινωνικές 

συναντήσεις (Al_Sayed, Turner, Hillier, Lida, & Penn, 2014). Τέτοιες είναι οι περιοχές με 

υψηλές τιμές που αναφέρθηκαν. Ασφαλώς γύρω από αυτές υπάρχουν και 

διαφοροποιήσεις. Στο Βύρωνα και στου Ζωγράφου οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν μεσαίες 

προς υψηλές τιμές, ενώ στην Καισαριανή έχουν μεσαίες προς χαμηλές τιμές (βλ. Εικόνα 

4.30α). Επίσης στο Χολαργό μπορεί να μην υπήρχε δρόμος με πολύ υψηλή τιμή, ωστόσο 

απουσίαζαν και πολύ χαμηλές τιμές, πιθανώς λόγω της πολύ καλής ρυμοτομίας σε 

αντίθεση με την Αγία Παρασκευή που ούτε γειτονιές συγκροτούνται όπως στους 3 

νοτιότερους δήμους, ούτε καλή ρυμοτομία υπάρχει, συνεπώς οι τιμές ήταν από τις πιο 

χαμηλές όλου του συστήματος (βλ. Εικόνα 4.30β). 



Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης δικτύων πληροφοριακών πινακίδων με χρήση συντακτικής ανάλυσης του χώρου σε 
περιβάλλον GIS - Εφαρμογή σε πέντε δήμους της Αττικής. 

 

 σελ. 124/142 

  

  (α)       (β) 

Εικόνα 4.30: Λεπτομέρεια του χάρτη NAIN 2000m (α) Βύρωνας, Καισαριανή, Ζωγράφου, (β) Παπάγου-
Χολαργός, Αγ. Παρασκευή 

Τέλος, το “Attributes explorer”, παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης των αποτελεσμάτων σε 

διάγραμμα διασποράς (“Scatter Plot”), όπου ο άξονας Υ (εξαρτημένη μεταβλητή) παραμένει 

σταθερή επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση μεταξύ 2 διαφορετικών μεταβλητών, στην 

περίπτωσή μας των 2 μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν. Υπολογίζεται ο δείκτης συσχέτισης 

για να εντοπιστεί η σχέση συνύπαρξης ανάμεσα στα διαφορετικά συντακτικά μέτρα και στις 

διαφορετικές συντακτικές κλίμακες. Ο δείκτης συσχέτισής είναι ενδεικτικός της γραμμικής 

συσχέτισης δυο φαινομένων και παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα [-1,+1]. Με το +1 να 

σημαίνει απόλυτη θετική συσχέτιση των δύο φαινομένων, το -1 απολύτως αρνητική και το 

0 καμία συσχέτιση των δύο φαινομένων. 

Στην περίπτωση μας, για τα 2 μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν, ο δείκτης συσχέτισης 

υπολογίστηκε στο r= 0.4076. Πρόκειται για θετική μεν, χαμηλή δε συσχέτιση, κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι τα 2 μέτρα ακολουθούν το ίδιο πρότυπο αλλά με επιμέρους διαφορετικά 

αποτελέσματα, κάτι το οποίο είναι ορατό και από όσα περιγράφηκαν προηγουμένως από 

τους δύο χάρτες (βλ. Χάρτης 4.40, 4.41). 

4.10 Τελικά αποτελέσματα εφαρμογής 

Έχοντας ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του οδικού δικτύου της περιοχής με τα δύο συντακτικά 

μέτρα που αναλύθηκαν διεξοδικά, υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθούν οι 

πληροφοριακές πινακίδες, οι προορισμοί και οι διασταυρώσεις που χρησιμοποιούνται από 

τις διαδρομές, όχι μόνο μεμονωμένα και ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 

ανήκουν, αλλά σε συνάρτηση με αυτό. Μπορούν να αξιολογηθούν δηλαδή λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του συστήματος που 

ανήκουν, δηλαδή το αστικό σύστημα της περιοχής μελέτης. Οι πινακίδες, οι διασταυρώσεις 

και οι προορισμοί θα αξιολογηθούν (επιπρόσθετα με όσα έχουν προηγηθεί) ως προς τη 

θέση στην οποία βρίσκονται στο σύστημα αυτό. Για τον υπολογισμό αυτόν θα 

χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της συντακτικής ανάλυσης και συγκεκριμένα των δύο 

μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, της κανονικοποιημένης επιλογής (NACH) και της 

κανονικοποιημένης ενσωμάτωσης (NAIN). 
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Συγκεκριμένα, για τις πινακίδες και τις διασταυρώσεις θα χρησιμοποιηθεί το NACH, καθώς 

θα αξιολογηθούν με βάση το κατά πόσο βρίσκονται σε θέση με υψηλή κίνηση και υψηλή 

προσπελασιμότητα. Αν τοποθετούνται σε θέση του οδικού δικτύου με υψηλά 

αποτελέσματα NACH, θα αυξηθεί και η αξιολόγησή τους καθώς αυτό σημαίνει ότι καλώς 

είναι εκεί τοποθετημένες και ίσως χρειάζονται ενίσχυση (οι διασταυρώσεις με 

περισσότερες πινακίδες). Αντίθετα, αν είναι τοποθετημένες σε θέση με χαμηλά 

αποτελέσματα NACH, αυτό είναι ένδειξη μικρής χρησιμότητας της πινακίδας ή της 

διασταύρωσης, οπότε αυτές μπορούν είτε να καταργηθούν (οι πινακίδες), είτε να 

μετακινηθούν σε πιο προσπελάσιμες θέσεις (οι πινακίδες), είτε σε ότι αφορά τις 

διασταυρώσεις να μην υπάρξει μέριμνα για παρέμβαση σε αυτές (μηδενική λύση), καθώς 

με βάση τη συντακτική ανάλυση δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση εκεί, άρα όχι και ανάγκη 

περαιτέρω σήμανσης. 

Σε ότι αφορά τους προορισμούς, η λογική είναι η ίδια, μόνο που το μέτρο που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι το NAIN, καθώς έτσι θα αξιολογηθούν με βάση το κατά πόσο 

βρίσκονται σε θέση με υψηλή προσβασιμότητα. Έτσι ένας προορισμός που βρίσκεται σε 

θέση του οδικού δικτύου με υψηλά αποτελέσματα NAIN, θα αυξηθεί και η αξιολόγησή του 

καθώς αυτό δείχνει ότι είναι συγκριτικά πιο εύκολο να προσεγγιστεί. Αντίθετα, ένας 

προορισμός με χαμηλά αποτελέσματα NAIN σημαίνει ότι είναι και πιο δύσκολα 

προσβάσιμος, έτσι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση της σήμανσής του ώστε να 

διευκολυνθεί η μετακίνηση προς αυτόν ή αν είναι δυνατόν να μετακινηθεί (πχ για κάποια 

δημόσια υπηρεσία). 

Οι επεξεργασίες που χρειάστηκαν για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων έχουν ως 

εξής. Στα σημειακά δεδομένα (πινακίδες / διασταυρώσεις / προορισμοί) έγινε “buffer” 150 

μέτρων. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.31, εφαρμόστηκε αυτή η ακτίνα ώστε να ανήκουν 

στο “buffer” όλα τα διανύσματα που προσεγγίζουν τη θέση του σημείου που είναι υπό 

μελέτη. Μεταξύ των “buffer” και της διανυσματικής γωνιακής ανάλυσης, δηλαδή των 

αξιολογημένων διανυσμάτων του οδικού δικτύου, εφαρμόστηκε “clip”. Μεταξύ των 

“buffer” και των αποτελεσμάτων του “clip” εφαρμόστηκε “spatial join” στο οποίο 

κρατήθηκε ο μέσος “mean” όσων διανυσμάτων βρίσκονται εντός κάθε “buffer”. Το 

αποτέλεσμα είναι κάθε σημειακό δεδομένο (πινακίδες / διασταυρώσεις / προορισμοί) να 

είναι πληροφορημένο με τον μέσο της διανυσματικής γωνιακής ανάλυσης όσων 

διανυσμάτων βρίσκονται εντός της επιρροής των 150 μέτρων. Για τις πινακίδες και τις 

διασταυρώσεις μας ενδιαφέρει μόνο ο μέσος για μέτρο NACH 5000m, ενώ για τους 

προορισμούς ο μέσος για μέτρο NAIN 2000m.  
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Εικόνα 4.31: Λεπτομέρεια “buffer” 150 m στα σημειακά δεδομένα (πχ πινακίδες) 

 

Εικόνα 4.32: Διάγραμμα ροής επεξεργασιών για τελικά αποτελέσματα 

Πρέπει να σημειωθεί το εξής: Τα οικοδομικά τετράγωνα που χρησιμοποιήθηκαν ως 

δεδομένα πάνω στα οποία εφαρμόστηκε η συντακτική ανάλυση δεν απεικονίζουν το τμήμα 

της περιφερειακής Υμηττού σε Παπάγου και Αγία Παρασκευή. Έτσι δεν υπάρχουν 

διανύσματα και τιμές για αυτό το τμήμα. Επίσης δεν υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα άρα 

και τιμές συντακτικής ανάλυσης για δασικούς δρόμους πάνω από την περιφερειακή 
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Υμηττού προς το δάσος, με εξαίρεση το δήμο Βύρωνα. Για αυτά τα σημεία, όπου 

χρειάστηκε, δόθηκαν τιμές από γειτονικά διανύσματα, ώστε προσεγγιστικά να έχουν και 

αυτά τα σημειακά δεδομένα τιμές από τη γωνιακή διανυσματική ανάλυση. 

4.10.1. Πινακίδες 

Αρχικά, η κατανομή των πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή μελέτης, αποδίδοντας το 

οδικό δίκτυο με NACH 5000m φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.42: Κατανομή πινακίδων σε αξιολογημένο οδικό δίκτυο NACH 5000m 

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, σε κάθε πινακίδα εκτός από 

την αξιολόγηση που της έχει δοθεί από το προηγούμενο κεφάλαιο, προστίθεται η 

αξιολόγηση της θέσης της. Αθροίζοντας τις δύο αυτές αξιολογήσεις, προκύπτει η τελική 

αξιολόγηση των πινακίδων, η οποία ενέχει τόσο την αλληλουχία όσο και το αν βρίσκεται σε 

πλεονεκτική – χρήσιμη θέση ή όχι, με βάση τα όσα περιγράφηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο. Στην Εικόνα 4.33 διακρίνεται η προηγούμενη αξιολόγηση (“rank”), ο δείκτης 

NACH και η τελική αξιολόγηση (“total”). Οι πινακίδες με βάση αυτήν την τελική τους 

αξιολόγηση θα διακριθούν σε 4 κλάσεις αξιολόγησης (πολύ χαμηλή – χαμηλή – υψηλή – 

πολύ υψηλή) όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 
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Εικόνα 4.33: Παράδειγμα βάσης δεδομένων τελικής αξιολόγησης πινακίδων 

 

Χάρτης 4.43: Τελικό αποτέλεσμα πινακίδων 

Από αυτόν το χάρτη παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή μετατόπιση των αποτελεσμάτων 

(αύξηση του ποσοστού της χαμηλότερης κατηγορίας κατά 7%, μικρές μεταβολές στις 

υπόλοιπες, βλ. Πίνακας 4.15) καθώς τώρα λαμβάνεται υπόψη το σύστημα της περιοχής 

μελέτης και το οδικό δίκτυο, όπως αξιολογήθηκε από τη συντακτική ανάλυση, συνεχίζοντας 

όμως τη γενική εικόνα που δημιουργήθηκε στο κεφάλαιο 4.6.1. Συγκεκριμένα: 

 Οι πινακίδες πολύ χαμηλής αξιολόγησης (41%) βρίσκονται σε όλη την περιοχή 

μελέτης και σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης οδικού δικτύου. Αρκετές μάλιστα 

βρίσκονται στην πιο προσπελάσιμη κατηγορία οδικού δικτύου (κόκκινη). Αυτές θα 

πρέπει να ενισχυθούν με πύκνωση του δικτύου τους καθώς ορθώς βρίσκονται εκεί. 
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Αντίθετα όσες βρίσκονται σε τμήματα οδικού δικτύου με χαμηλή 

προσπελασιμότητα, σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμες, ούτε επιτυχής η τοποθέτησή 

τους, συνεπώς μπορούν είτε να καταργηθούν είτε να μετακινηθούν σε κοντινά 

σημεία του οδικού δικτύου με υψηλότερη αξιολόγηση. 

 Οι πινακίδες χαμηλής αξιολόγησης είναι λιγότερες (22%) και βρίσκονται σε πιο 

σημαντικούς οδικούς άξονες, καθώς μόλις 2 παρατηρούνται να βρίσκονται σε 

(πολύ) χαμηλά προσπελάσιμο δίκτυο. Αυτές οι δύο μπορούν να καταργηθούν ή να 

μετακινηθούν. Πρόκειται για πινακίδα στην οδό Ιλισίων στο δήμο Ζωγράφου και 

για πινακίδα σε παράλληλη της Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή. 

 Οι πινακίδες υψηλής αξιολόγησης είναι ακόμη πιο λίγες (11%), ωστόσο 

συγκεντρώνοντας υψηλό άθροισμα συμπεραίνουμε ότι είναι ορθώς 

τοποθετημένες. Αυτό επιβεβαιώνεται παρατηρώντας το χάρτη, όπου διακρίνουμε 

ότι όλες είναι τοποθετημένες σε σημεία του οδικού δικτύου με υψηλή αξιολόγηση 

και μάλιστα υπάρχει μια μετατόπιση προς την περιφέρεια της περιοχής μελέτης και 

τις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Οι πινακίδες αυτής της κατηγορίας στο εσωτερικό των 

δήμων σε τοπικούς δρόμους είναι ελάχιστες. 

 Οι πινακίδες πολύ υψηλής αξιολόγησης (27%) είναι σαφώς περισσότερες από τις 2 

προηγούμενες κατηγορίες, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Η κατανομή 

τους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καθώς συναντιούνται σε όλων των ειδών τις 

αξιολογήσεις οδικού δικτύου. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται καθώς σε 

περιπτώσεις χαμηλής προσπελασιμότητας σημαίνει ότι εξυπηρετούν πολύ καλά τον 

προορισμό τους για να έχουν τόσο υψηλή αξιολόγηση, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση, βρίσκονται σε δρόμο με πολύ υψηλή προσπελασιμότητα και άρα και 

πάλι θεωρούνται χρήσιμες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα που 

περιγράφηκαν και ανά δήμο. 

 

Πίνακας 4.21: Τελική αξιολόγηση πινακίδων ανά δήμο 

Σε όλες τις κατηγορίες, το μεγαλύτερο πλήθος υπάρχει στην Αγία Παρασκευή. Ο δήμος 

Παπάγου – Χολαργού παρατηρούμε ότι έχει κυρίως ακραίες τιμές. Στο Ζωγράφου οι τιμές 

είναι πιο ισορροπημένες, στην Καισαριανή κυριαρχούν οι χαμηλές τιμές ενώ στο Βύρωνα 

επίσης υπάρχουν αρκετές ακραίες τιμές. 

Δήμοι πολύ χαμηλή χαμηλή υψηλή πολύ υψηλή

Βύρωνας 19 7 2 11

Καισαριανή 21 7 5 8

Ζωγράφου 17 15 8 12

Παπάγου - Χολαργός 27 10 6 20

Αγία Παρασκευή 40 26 11 29

ΣΥΝΟΛΟ 124 65 32 80

ΠΟΣΟΣΤΟ 41.20% 21.59% 10.63% 26.58%

Αξιολόγηση πινακίδων
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 4.10.2. Προορισμοί 

Η κατανομή των προορισμών στην περιοχή μελέτης, αποδίδοντας το οδικό δίκτυο με NAIN 

2000m φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.44: Κατανομή προορισμών σε αξιολογημένο οδικό δίκτυο NAIN 2000m 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, εκτός από την αξιολόγηση 

κάθε προορισμού που προέκυψε στο Κεφάλαιο 4.7 που είναι συναρτήσει της αλληλουχίας 

των πινακίδων κάθε προορισμού και της σχετικής θέσης τους ως προς το κέντρο του δήμου 

στον οποίον ανήκει κάθε προορισμός, θα προστεθεί και ένας ακόμη δείκτης που αφορά τη 

θέση του στο σύστημα της περιοχής μελέτης, με συντακτικό μέτρο το NAIN 2000m. Στην 

Εικόνα 4.34 διακρίνεται η προηγούμενη αξιολόγηση (“total_rank”), το αποτέλεσμα της 

συντακτικής ανάλυσης (“meanNAIN_2000”) και η τελική αξιολόγηση κάθε προορισμού 

(“TOTAL”) που είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Οι προορισμοί με βάση αυτήν 

την τελική αξιολόγηση διακρίνονται σε 4 κλάσεις αξιολόγησης και απεικονίζονται στον 

ακόλουθο χάρτη.  
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Εικόνα 4.34: Παράδειγμα βάσης δεδομένων τελικής αξιολόγησης προορισμών 

 

Χάρτης 4.45: Τελικό αποτέλεσμα προορισμών 

Παρατηρούμε ότι χάρη στην αξιολόγηση του οδικού δικτύου με το μέτρο NAIN και την 

είσοδο του στην αξιολόγηση των προορισμών αλλάζει σημαντικά η εικόνα προς το καλό. 

Συγκεκριμένα, ενώ στο Κεφάλαιο 4.7 η συντριπτική πλειοψηφία των προορισμών 

κατηγοριοποιούταν στη χαμηλή αξιολόγηση, ένα σημαντικό ποσοστό στην υψηλή και 

μηδενικό στην πολύ υψηλή, τώρα η εικόνα είναι πολύ διαφορετική, δείχνοντας έτσι πόσο 

σημαντική είναι η θέση στην οποία βρίσκεται ο προορισμός, καθώς αν είναι υψηλά 

προσβάσιμος αυξάνεται η αξιολόγησή του. Συγκεκριμένα, 

 Οι προορισμοί πολύ χαμηλής αξιολόγησης αποτελούν το μικρότερο ποσοστό από 

τις 4 κατηγορίες (18%). Μάλιστα στην Καισαριανή και στου Ζωγράφου είναι μόλις 

ένας (το Σκοπευτήριο και το Δημαρχείο αντίστοιχα, που πρόκειται όμως για δυο 
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σημαντικούς προορισμούς όπως περιγράφηκε και στην αρχή της Εφαρμογής, 

συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους). Παρατηρούμε ότι όλοι (με 

εξαίρεση το Δημαρχείο Ζωγράφου) βρίσκονται σε χαμηλά προσβάσιμο σημείο του 

συστήματος της περιοχής μελέτης. Έτσι για αυτούς προτείνεται είτε να πυκνώσει το 

δίκτυο πινακίδων που αναφέρονται σε αυτούς ώστε να διευκολυνθεί η δύσκολη 

πρόσβαση, είτε όπου είναι δυνατό να μετακινηθεί ο προορισμός (πχ γυμναστήριο 

Χολαργού, σχολεία στην Αγία Παρασκευή). 

 Οι προορισμοί χαμηλής αξιολόγησης είναι η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό 

μαζί με την κατηγορία της πολύ υψηλής (28.79%). Ωστόσο, στο προηγούμενο 

κεφάλαιο η ίδια κατηγορία για τους προορισμούς άγγιζε το 65%. Συνεπώς γίνεται 

αντιληπτή η θετική μεταβολή της αξιολόγησης των προορισμών. Προορισμοί αυτής 

της κατηγορίας τοποθετούνται σε όλους τους δήμους, με την Αγία Παρασκευή να 

έχει μόλις έναν. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε χαμηλά έως και πολύ χαμηλά 

προσβάσιμη θέση της περιοχής μελέτης, οπότε και πάλι όπου είναι δυνατό 

προτείνεται η αλλαγή θέσης του προορισμού (πχ πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό 

θέατρο Παπάγου, Πανεπιστιμιούπολη Ζωγράφου, κέντρο υγείας παιδιού 

Καισαριανής). Οι μοναδικοί προορισμοί αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται σε 

υψηλά προσβάσιμη τοποθεσία και άρα το πρόβλημά τους εντοπίζεται αποκλειστικά 

στην έλλειψη πινακίδων είναι τα Ιλίσια, ο Άγιος Θεράποντας και το εργαστήριο 

Γιάννη Παππά στου Ζωγράφου, καθώς και ο δήμος Βύρωνα. 

 Οι προορισμοί υψηλής αξιολόγησης επίσης καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο 

(24%) και κατανέμονται όμοια σε όλους τους δήμους της περιοχής μελέτης, με την 

Αγία Παρασκευή να ξεχωρίζει έχοντας 6 από τους 16. Κάποιοι από αυτούς 

βρίσκονται σε υψηλά ενσωματωμένες περιοχές όπως τα κέντρα Ζωγράφου, 

Καισαριανής και Βύρωνα, αρκετοί όμως όχι, δείχνοντας έτσι ότι έχουν υψηλή 

αξιολόγηση γιατί υπάρχει ένα πολύ ικανοποιητικό δίκτυο πινακίδων που οδηγεί 

εύκολα σε αυτούς. Οι τελευταίοι που είναι μεν απομονωμένοι, υψηλά 

αξιολογημένοι δε, εντοπίζονται στον Καρέα, στον Παπάγο και στην Αγία 

Παρασκευή.  

 Τέλος, οι προορισμοί πολύ υψηλής αξιολόγησης, που όπως αναφέρθηκε είναι η 

πολυπληθέστερη κατηγορία μαζί με τη χαμηλή (28.79%) συναντιόνται σε όλους 

τους δήμους, ενώ πριν την ένταξη του οδικού δικτύου στην αξιολόγηση δεν υπήρχε 

ούτε ένας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν βρίσκεται σε πολύ ενσωματωμένη 

περιοχή. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε μετρίως ενσωματωμένες, ακόμη και σε 

απομονωμένες περιοχές. Αυτό είναι ένδειξη ότι οι συγκεκριμένοι είχαν ήδη υψηλή 

αξιολόγηση από τις πινακίδες και απλώς δεν βρέθηκαν στην κορυφαία κατηγορία. 

Οι προορισμοί που βρίσκονται σε πολύ απομονωμένες περιοχές αλλά ανήκουν σε 

αυτήν την κατηγορία και άρα έχουν πολύ αποτελεσματικό δίκτυo πληροφοριακών 

πινακίδων είναι ο Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου Καρέα στον Βύρωνα, μονή Ι. Θεολόγου και 

όμιλος αντισφαιρίσεως στου Παπάγου, στρατόπεδο Κυρίτση και κέντρο Αγίας 

Παρασκευής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα που 

περιγράφηκαν και ανά δήμο. 
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Πίνακας 4.22: Τελική αξιολόγηση προορισμών ανά δήμο 

Ο Βύρωνας και η Καισαριανή έχουν πολύ ομοιόμορφα κατανεμημένους τους προορισμούς 

τους στις 4 κατηγορίες. Στο Ζωγράφου κυριαρχούν οι χαμηλά αξιολογημένοι, όπως και στον 

Παπάγου – Χολαργού όπου υπάρχουν όμως και αρκετοί με πολύ υψηλή. Τέλος στην Αγία 

Παρασκευή συντριπτική είναι η υπεροχή των υψηλά και πολύ υψηλά αξιολογημένων 

προορισμών κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. 

4.10.3. Διασταυρώσεις 

Η κατανομή των διασταυρώσεων στην περιοχή μελέτης, αποδίδοντας το οδικό δίκτυο με 

NACH 5000m φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Χάρτης 4.46: Κατανομή διασταυρώσεων σε αξιολογημένο οδικό δίκτυο NACH 5000m 

Εφαρμόζοντας τη γνωστή διαδικασία, δίπλα στην ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση όπως 

υπολογίστηκε στο Κεφάλαιο 4.8, προστίθεται η αξιολόγηση της θέσης της στο οδικό δίκτυο. 

Αθροίζοντας αυτές τις δύο (“total_rank” από πριν και “meanNACH_5”) προκύπτει η τελική 

Δήμοι πολύ χαμηλή χαμηλή υψηλή πολύ υψηλή

Βύρωνας 3 2 3 3

Καισαριανή 1 2 2 2

Ζωγράφου 1 4 2 2

Παπάγου - Χολαργός 5 10 3 7

Αγία Παρασκευή 2 1 6 5

ΣΥΝΟΛΟ 12 19 16 19

ΠΟΣΟΣΤΟ 18.18% 28.79% 24.24% 28.79%

Αξιολόγηση προορισμών
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αξιολόγηση των διασταυρώσεων (“TOTAL”) που διακρίνεται σε 4 κλάσεις, όπως φαίνεται 

στον ακόλουθο χάρτη. 

 

Εικόνα 4.35: Παράδειγμα βάσης δεδομένων τελικής αξιολόγησης διασταυρώσεων 

 

Χάρτης 4.47: Τελικό αποτέλεσμα διασταυρώσεων 

Όπως είναι λογικό, η γενική εικόνα είναι όμοια με του Χάρτης 4.39 όπου οι διασταυρώσεις 

είχαν πολύ χαμηλά αποτελέσματα. Ωστόσο ήδη διακρίνεται μια θετική μετατόπιση, 

δείχνοντας έτσι τη καθοριστική συμβολή της αξιολόγησης του οδικού δικτύου. 

Προηγουμένως, όταν οι διασταυρώσεις αντιμετωπιζόντουσαν μεμονωμένα συναρτήσει 

μόνο των πινακίδων, των διαδρομών και των προορισμών δεν ταξινομήθηκε ούτε μία στις 

δύο υψηλότερες κατηγορίες (βλ. Πίνακας 4.20). Τώρα ήδη παρατηρούμε την ύπαρξη 

διασταυρώσεων στις δύο υψηλότερες κατηγορίες, τουλάχιστον σε σημαντικές αρτηρίες 

όπως η περιφερειακή Υμηττού, ακόμη και σε τοπικές οδούς. Αυτό είναι λογικό καθώς η 

αξιολόγησή τους αυξήθηκε πολύ λόγω της προσβασιμότητας της θέσης τους στο οδικό 
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δίκτυο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που δείχνει την αξία της 

συντακτικής ανάλυσης, καθώς προηγουμένως ήταν παράλογο να μην υπάρχει καμία υψηλά 

αξιολογημένη διασταύρωση ακόμα και σε πολύ σημαντικούς κόμβους. Πιο αναλυτικά, 

 Οι πολύ χαμηλά αξιολογημένες διασταυρώσεις είναι η απόλυτη πλειοψηφία 

(56.5%) και κατ’ επέκταση τοποθετούνται σε όλες τις κατηγορίες οδικού δικτύου. 

Όσες είναι σε χαμηλά αξιολογημένο οδικό δίκτυο, δηλαδή σε χαμηλά 

προσπελάσιμη θέση, δεν υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση. Όσες όμως βρίσκονται σε 

υψηλά αξιολογημένο τμήμα του οδικού δικτύου, σημαίνει ότι εξυπηρετούν 

πολλούς οδηγούς αφού εκεί υπάρχει μεγάλη κίνηση. Συνεπώς εκεί κρίνεται 

απαραίτητη η παρέμβαση με αύξηση των πινακίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαδρομές που διέρχονται από εκεί. 

 Οι χαμηλά αξιολογημένες διασταυρώσεις αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη 

κατηγορία (23.66%). Και αυτές τοποθετούνται σε όλες τις κατηγορίες οδικού 

δικτύου, συνεπώς ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη κατηγορία. 

 Οι υψηλά αξιολογημένες διασταυρώσεις αποτελούν το 15%. Θετικό στοιχείο είναι 

το γεγονός ότι συναντιούνται τόσο σε μεγάλες αρτηρίες όσο και σε μικρότερους 

τοπικούς δρόμους. Σε κάθε περίπτωση είναι θετική η ύπαρξή τους. Υπάρχει μια 

«τρύπα» όμως στο δήμο Βύρωνα όπου με εξαίρεση την περιφερειακή Υμηττού και 

τον Καρέα, καμία διασταύρωση δεν αξιολογείται υψηλά. 

 Τέλος, οι πολύ υψηλά αξιολογημένες διασταυρώσεις είναι μόλις δώδεκα, οκτώ εκ 

των οποίων βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή και από μία στον κάθε άλλον δήμο. 

Αποτελούν μόλις το 4.5% του συνόλου. Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι πριν την ένταξη 

του οδικού δικτύου στην αξιολόγηση δεν υπήρχε καμία στις δυο υψηλότερες 

κατηγορίες. Είναι σαφές όμως ότι χρειάζεται περισσότερη μέριμνα στις χαμηλά 

αξιολογημένες ώστε να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Μάλιστα, από τις 12, οι οκτώ 

βρίσκονται στην περιφερειακή Υμηττού, μία στη Λ. Μεσογείων και μία στην Αττική 

Οδό που είναι αναμενόμενο να διαθέτουν τέτοιους κόμβους. Από τις άλλες δύο, η 

μία είναι η διασταύρωση μεταξύ Καραολή – Δημητρίου και Φορμίωνος στο Βύρωνα 

και η άλλη στη διασταύρωση Κανάρη και Δωριέων στην Αγία Παρασκευή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα που 

περιγράφηκαν και ανά δήμο. 

 

Πίνακας 4.23: Τελική αξιολόγηση διασταυρώσεων ανά δήμο 

Δήμοι πολύ χαμηλή χαμηλή υψηλή πολύ υψηλή

Βύρωνας 27 6 5 1

Καισαριανή 23 12 6 1

Ζωγράφου 29 4 9 1

Παπάγου - Χολαργός 38 17 9 1

Αγία Παρασκευή 31 23 11 8

ΣΥΝΟΛΟ 148 62 40 12

ΠΟΣΟΣΤΟ 56.49% 23.66% 15.27% 4.58%

Αξιολόγηση διασταυρώσεων
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Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι δήμοι έχουν μόλις μία διασταύρωση πολύ υψηλά 

αξιολογημένη, εκτός από την Αγία Παρασκευή που έχει 8, κυρίως στην περιφερειακή 

Υμηττού. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της παραγράφου ολοκληρώνεται και το κεφάλαιο της 

Εφαρμογής της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Έχει επιτευχθεί η αξιολόγηση 

πληροφοριακών πινακίδων, προορισμών και διασταυρώσεων λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

την αλληλουχία των πινακίδων εντός της περιοχής μελέτης και τις διαδρομές που 

δημιουργούνται μεταξύ πινακίδων και προορισμών, όσο και την κατανομή τους στο 

σύστημα της πόλης που αφορά τους πέντε δήμους της περιοχής μελέτης, οι οποίοι 

μελετήθηκαν ως ένα ενιαίο χωρικό σύστημα μέσω της συντακτικής ανάλυσης του χώρου, 

επισημαίνοντας όμως και τα διακριτά τους αποτελέσματα. 
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5. Συμπεράσματα 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία μίας χωρικής βάσης 

δεδομένων για τις πληροφοριακές πινακίδες της επιλεγμένης περιοχής μελέτης (δήμοι 

ανατολικά του Δ. Αθηναίων στους πρόποδες του Υμηττού) και η χωροθετική ανάλυση του 

δικτύου αυτού εντασσόμενη στο σύστημα της πόλης που συγκροτούν οι πέντε αυτοί δήμοι 

μέσω της συντακτικής ανάλυσης. Το εν λόγω ζήτημα προσεγγίστηκε με το προτεινόμενο 

μεθοδολογικό πλαίσιο και ακολουθήθηκε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα ροής για την 

επίτευξη των στόχων. 

Βάσει αυτού, αρχικά πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων για τη δημιουργία της 

χωρικής βάσης, στη συνέχεια υλοποιήθηκε η στατιστική και χωρική ανάλυση των 

δεδομένων, εφαρμόστηκε συντακτική ανάλυση του χώρου της περιοχής μελέτης και τα 

αποτελέσματά τους συνδυάστηκαν οδηγώντας στο σχηματισμό πλήρους εικόνας της 

κατάστασης που επικρατεί στο χώρο ως προς τη σήμανση, την κατανομή της και την 

αποτελεσματικότητά της. Η εικόνα που σχηματίστηκε είναι πλήρης καθώς εκτός από τη 

σήμανση αυτή καθ’ εαυτή ενεπλάκησαν μια σειρά προορισμών καθώς και το οδικό δίκτυο. 

Για την υπάρχουσα κατάσταση του υπό εξέταση φαινομένου και των εκάστοτε 

αποτελεσμάτων υπήρξαν οπτικοποιήσεις και χαρτογραφικές απεικονίσεις. 

Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, είχε θετικά 

αποτελέσματα, καθώς τα δεδομένα συλλέχθηκαν σχετικά γρήγορα συγκριτικά με την 

έκταση της υπό μελέτη περιοχής. Ίσως ο μόνος πιο γρήγορος τρόπος να ήταν η επιτόπια 

καταγραφή που όμως έχει κόστος, δεν είναι πάντα δυνατή και επίσης δεν υπάρχει η 

δυνατότητα για άμεση καταγραφή συντεταγμένων. Επίσης ήταν αποτελεσματική, με άνεση 

και με μικρό περιθώριο λάθος. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε ήταν πλήρης και 

συνέβαλε στην αποτελεσματική στατιστική και χωρική ανάλυση. 

Αποδείχτηκε ότι η συντακτική ανάλυση του χώρου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών της περιοχής, για εξαγωγή συμπερασμάτων και 

παρεμβάσεων. Εάν η τοποθέτηση της σήμανσης ακολουθεί μια προσέγγιση όπως αυτή 

παρέχεται από τη συντακτική ανάλυση, τότε τα αποτελέσματά της θα είναι θεαματικά. 

Μέσα από αυτή την εργασία παρέχεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη σχέση 

μεταξύ σήμανσης και συντακτικής ανάλυσης ξεπερνώντας τα όρια του κλειστού ή 

εσωτερικού χώρου που παρείχε η μέχρι τώρα βιβλιογραφία και τοποθετώντας τη σε μια 

αρκετά μεγαλύτερη κλίμακα πολλών όμορων δήμων.  

Η διακριτή στόχευση σε αλληλοσυνδεόμενα κομμάτια του «παζλ» που συγκροτεί την 

κίνηση μέσα στην πόλη (πληροφοριακές πινακίδες, προορισμοί, διασταυρώσεις, οδικό 

δίκτυο), η αξιολόγηση τους και η διάκριση τους σε τέσσερις κατηγορίες έδωσε τη 

δυνατότητα να εξαχθούν συμπεράσματα για την υπάρχουσα κατάσταση, να εντοπιστούν οι 

περιοχές με ικανοποιητική πληροφόρηση και οι περιοχές στις οποίες κρίνεται αναγκαία η 

παρέμβαση. Μάλιστα, αναλόγως τη κατηγορία στην οποία τοποθετήθηκαν τα δεδομένα 

μετά την τελική τους αξιολόγηση, προτάθηκαν και συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης. 
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Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οι πινακίδες που εξυπηρετούν το στόχο τους καθώς και αυτές 

που δεν το κάνουν. Στις τελευταίες αναφέρθηκε ποιες μπορούν να μετακινηθούν και πού 

και ποιες μπορούν να καταργηθούν. Εντοπίστηκαν οι προορισμοί με επαρκή πληροφόρηση 

για πρόσβαση προς αυτούς και το αντίθετο. Για τους προορισμούς με ανεπαρκή 

πληροφόρηση έγινε αναφορά είτε σε μετακίνησή τους όπου είναι δυνατό είτε σε αύξηση 

των πινακίδων με αναφορά σε αυτούς. Εντοπίστηκαν οι διασταυρώσεις με επαρκή 

πληροφόρηση καθώς και αυτές με ανεπαρκή. Για τις τελευταίες εξετάστηκε σε ποιες είναι 

αναγκαία η παρέμβαση και σε ποιες όχι λόγω μικρής σημασίας τους. 

Σε επόμενο στάδιο, για την ίδια περιοχή και με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν για αυτή, 

θα μπορούσαν να υπάρξουν ερωτηματολόγια σε κατοίκους / εργαζόμενους / σπουδαστές 

της περιοχής ώστε να ληφθεί υπόψη η άποψη τους για την μετακίνηση εντός αυτής. Επίσης 

η συγκεκριμένη εργασία έκανε την παραδοχή ότι προορισμοί είναι όσοι αναγράφονται στις 

καταγεγραμμένες πινακίδες. Μπορούν λοιπόν να εντοπιστούν και άλλοι προορισμοί που 

έχουν σημασία και συγκεντρώνουν κόσμο και να προταθεί ένα πλέγμα σήμανσης προς 

αυτούς, που αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Ακόμη μπορεί να καταρτιστεί μια στρατηγική 

ολοκληρωμένης παρέμβασης στην περιοχή μελέτης με τα δεδομένα και τα αποτελέσματα 

της υπάρχουσας εργασίας. 

Τέλος, η χωροθετική ανάλυση του δικτύου των πληροφοριακών πινακίδων δεν καλύφθηκε 

πλήρως. Είναι δυνατή η χρήση περισσότερων γεωστατικών δεικτών και μεθόδων ανάλυσης 

σημειακών χωρικών προτύπων για ακόμη πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μία 

χωροχρονική καταγραφή των πληροφοριακών πινακίδων ακολουθώντας το παρόν 

μεθοδολογικό πλαίσιο και η δημιουργία συσχετίσεων (π.χ. με τη μεταβολή του πληθυσμού 

συγκεκριμένων περιοχών, της εμπορικής αξίας δρόμων, των χρήσεων γης) μπορεί να 

προσφέρει αποτελέσματα σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στην προσθήκη ή αφαίρεση 

των πληροφοριακών πινακίδων. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε 

να είναι και η εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων ΓΣΠ που έχουν αναπτυχθεί για τη 

διαχείριση των πινακίδων όπως και η ένταξη επιπλέον εργαλείων της συντακτικής 

ανάλυσης που να αφορούν την ορατότητα των πινακίδων (VGA, isovist). 
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