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Περίλθψθ 

Θ παροφςα εργαςία αναλφει και μελετά τθν αλλαγι που ζχει ςθμειωκεί ςτισ 

χριςεισ γθσ ςτον Διμο Διονφςου Αττικισ. Ζχει γίνει ζντονα αντιλθπτό το πρόβλθμα 

τθσ παράνομθσ καταπάτθςθσ των δαςϊν για ιδιωτικά ςυμφζροντα εισ βάρουσ των 

δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και των ωφελειϊν που αυτά προςφζρουν ςτθν 

ανκρϊπινθ κοινωνία, κακϊσ επίςθσ και τθσ καταςτροφισ αυτϊν από τισ δαςικζσ 

πυρκαγιζσ οι οποίεσ πλιττουν τθν περιοχι. 

Ζγινε προςζγγιςθ υπολογιςμοφ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων τθσ περιοχισ 

μελζτθσ και εξάχκθκαν ςυμπεράςματα για τθν υποβάκμιςθ και μεταβολι ςτθν 

ζκταςθ τουσ. 

Ο χαρακτθριςμόσ και θ οριοκζτθςθ των δαςϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ ςτθρίχκθκε 

ςτθ ελλθνικι δαςικι νομοκεςία κακϊσ επίςθσ και ςε ςυγγράμματα τα οποία 

κακορίηουν τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ μιασ περιοχισ. Στθν όλθ μελζτθ 

χρθςιμοποιικθκαν και αξιοποιικθκαν τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν. 
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Abstract 

The current thesis analyzes and studies the changes made to land use regarding the 

municipality of Dionysus in Attika. Forests’ illegal encroachment for private interests 

and the destruction due to forest fires, that plague the study area, are intense 

problems that harm forest ecosystems and reduce the benefits they provide to 

human society. 

Forests and woodlands of the study area were estimated and conclusions were 

exported regarding the degradation and change of the area that they occupy. 

Forests’ characterization and delineation in the study area was based on Greek laws 

that focus on Forests’ protection and management, as well as literature which define 

the criteria for an areas’ classification. In the entire thesis Geographic Information 

Systems were used and utilized. 
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1. Ειςαγωγι 

1.1 Οριςμόσ του προβλιματοσ 

Στο πζραςμα των χρόνων ζχουν καταγραφεί πολλζσ αλλαγζσ ςτθν μορφι τθσ 

κάλυψθσ του ελλαδικοφ χϊρου θ οποία επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τθν ιςτορία 

αυτοφ του τόπου, κακϊσ ςε περιόδουσ πολζμου θ ανάγκθ επιβίωςθσ του ανκρϊπου 

τον οδιγθςε να καταφφγει ςτα βουνά τθσ Ελλάδοσ για να μπορζςει να βρει 

καταφφγιο και τροφι. Στθ ςυνζχεια με τθν εξζλιξθ και τθν ανάπτυξθ μεγάλεσ 

εκτάςεισ παραχωρικθκαν ϊςτε να είναι δυνατι θ δθμιουργία οικιςμϊν, πόλεων και 

δρόμων. Τα παραπάνω είχαν ωσ ςυνζπεια να ςυρρικνωκεί αρκετά θ επιφάνεια των 

δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων τθσ χϊρασ και να υποβακμιςτοφν τα δαςικά 

οικοςυςτιματα, γεγονόσ το οποίο ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον αλλά 

και ςτον άνκρωπο.  

Το 1979 οριοκετικθκε για πρϊτθ το ςθμαντικό αυτό ηιτθμα τθσ διατιρθςθσ και 

διαχείριςθσ των δαςϊν και για το λόγο αυτό ψθφίςτθκε ο Νόμοσ 998/1979 ςτον 

οποίο για πρϊτθ φορά τονίηεται θ ανάγκθ για καταγραφι του δαςικοφ πλοφτου τθσ 

Ελλάδοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά το δυνατό προςταςία, διατιρθςθ, διαχείριςθ 

και αειφορικι εξζλιξθ αυτοφ. Με το πζραςμα των χρόνων ψθφίςτθκαν νόμοι οι 

οποίοι τροποποίθςαν τον προθγοφμενο, με ςτόχο τθν όςο δυνατό καλφτερθ 

επίτευξθ του ςτόχου του παραπάνω Νόμου. 

Στθν προςπάκεια, λοιπόν, καταγραφισ των δαςϊν, των δαςικϊν αλλά και των 

χορτολιβαδικϊν εκτάςεων, ςυνζβαλλαν τα μζγιςτα τα Γεωγραφικά Συςτιματα 

Ρλθροφοριϊν, τα οποία με ςφγχρονεσ και ακριβείσ μεκόδουσ μποροφν να δϊςουν 

πλθροφορίεσ όςον αφορά τθν ζκταςθ των παραπάνω εκτάςεων, τθν οριοκζτθςι 

τουσ, τισ τυχόν παράνομεσ εκχερςϊςεισ ςε διάφορεσ περιοχζσ και ςτον εντοπιςμό 

των περιοχϊν οι οποίεσ χρειάηονται μεγαλφτερθ προςταςία και ιδιαίτερθ 

μεταχείριςθ ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ δαςικι βλάςτθςθ ςτο διθνεκζσ.  
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1.2 κοπόσ τθσ μελζτθσ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ εξζταςθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ με τθν 

βοικεια των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν ςτθν περιοχι του 

Καποδιςτριακοφ Διμου Διονφςου Αττικισ. Ειδικότερα, κα εξεταςκοφν τα ποςοςτά 

που καταλαμβάνουν οι διαφορετικζσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του Διονφςου, 

δθλαδι οι επιφάνειεσ που καλφπτονται από δαςικι, χορτολιβαδικι και άλλθσ 

μορφισ (γεωργικζσ, οικιςτικζσ, λατομεία κ.τ.λ.) εκτάςεισ και ςε ςυνδυαςμό με τθ 

χριςθ των αεροφωτογραφιϊν και ορκοφωτοχαρτϊν που δίνουν πλθροφορίεσ από 

το ζτοσ 1945 ζωσ το 2008. Από τθν φωτοερμθνεία που κα γίνει κα εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για τθν διαχρονικι μεταβολι των εκτάςεων αυτϊν. 

Στθν μελετϊμενθ επιφάνεια κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν μεταβολι που ζχουν υποςτεί οι 

δαςικζσ εκτάςεισ από τισ δεκαετίεσ 1945 μζχρι ςιμερα, κα διερευνθκοφν τα αίτια 

τα οποία προκάλεςαν τθν μεταβολι αυτι, είτε αυτά οφείλονται ςτθν φυςικι 

εξζλιξθ των οικοςυςτθμάτων είτε ςε ανκρωπογενείσ παράγοντεσ, κακϊσ επίςθσ και 

τισ επιπτϊςεισ που ζχουν οι μεταβολζσ αυτζσ ςτο περιβάλλον αλλά και ςτθν 

ανκρϊπινθ κοινωνία.  

Σθμαντικό ρόλο ζχει θ ςφνδεςθ όλων των παραπάνω μεταβολϊν με τθ δαςικι 

νομοκεςία θ οποία επικεντρϊνεται ςτθν προςταςία, διατιρθςθ και αειφορικι 

εξζλιξθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων τθσ Ελλάδοσ. 

1.3 Διάρκρωςθ τθσ μελζτθσ 

Στο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ ορίηεται το πρόβλθμα και επεξθγείται ο ςκοπόσ 

τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.  

Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν 

(G.I.S.). Δίδεται ο οριςμόσ τουσ, γίνεται θ περιγραφι αυτϊν και αναφζρεται θ 

λειτουργικότθτά τουσ ςτθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων, 

κακϊσ επίςθσ και θ χρθςιμότθτα τουσ ςτθν επιςτιμθ τθσ Δαςολογίασ. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναλφεται θ Δαςικι Νομοκεςία θ οποία ιςχφει ςτθν Ελλάδα και 

βάςει τθσ οποίασ γίνεται χαρακτθρίηονται οι εκτάςεισ και λαμβάνονται οι 

αποφάςεισ για τθν προςταςία και διαχείριςθ των ελλθνικϊν δαςϊν. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο αναλφονται τα κριτιρια τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν 

λιψθ απόφαςθσ χαρακτθριςμοφ μιασ περιοχισ. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται μια, όςο το δυνατό, πλιρθσ περιγραφι τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. Επεξθγοφνται τα διοικθτικά όρια αυτισ και αναλφεται θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ.  

Στο ζκτο κεφάλαιο περιγράφονται και αναλφονται το λογιςμικό, τα διακζςιμα 

δεδομζνα, από τα οποία προζκυψαν οι νζεσ πλθροφορίεσ και το διάγραμμα ροισ 

που ακολουκικθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ. 

Στο ζβδομο κεφάλαιο αναλφεται διεξοδικά και ερμθνεφεται θ περιοχι μελζτθσ, 

οριοκετοφνται οι δαςικζσ εκτάςεισ και οι εκτάςεισ που περιλαμβάνουν αγροτικζσ 

καλλιζργειεσ, οικιςμοφσ και λατομεία (άλλθσ μορφισ εκτάςεισ) και τζλοσ 

αναλφονται τα αποτελζςματα που προζκυψαν. 

Στο όγδοο κεφάλαιο αναλφονται τα ςυμπεράςματα για τθν μορφι κάλυψθσ τθσ γθσ 

τθσ μελετϊμενθσ περιοχισ, τισ πικανζσ αιτίεσ οι οποίεσ προκάλεςαν τθν αλλαγι 

αυτι και τισ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία. 
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2. Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν 

2.1 Ειςαγωγι 

Τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (Γ.Σ.Ρ.), γνωςτά και ωσ G.I.S. 

(Geographical Information Systems), είναι πλθροφοριακά ςυςτιματα (Information 

Systems) που παρζχουν τθν δυνατότθτα ςυλλογισ, διαχείριςθσ, αποκικευςθσ, 

επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και οπτικοποίθςθσ, ςε ψθφιακό περιβάλλον, των 

δεδομζνων που ςχετίηονται με τον χϊρο κακϊσ και των ςυςχετιςμζνων ιδιοτιτων 

τουσ. 

Στθν πιο αυςτθρι μορφι τουσ είναι ψθφιακά ςυςτιματα, ικανά να ενςωματϊςουν, 

αποκθκεφςουν, προςαρμόςουν, αναλφςουν και παρουςιάςουν γεωγραφικά 

ςυςχετιςμζνεσ (geographically-referenced) πλθροφορίεσ. Σε πιο γενικι μορφι, ζνα 

Γ.Σ.Ρ. είναι ζνα εργαλείο «ζξυπνου χάρτθ» ι ζνα εργαλείο «λιψθσ απόφαςθσ» , το 

οποίο επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του να αποτυπϊςουν μια περίλθψθ του 

πραγματικοφ κόςμου, να δθμιουργιςουν διαδραςτικά (interactive) ερωτιςεισ 

χωρικοφ ι περιγραφικοφ χαρακτιρα (αναηθτιςεισ δθμιουργοφμενεσ από τον 

χριςτθ), να αναλφςουν τα χωρικά δεδομζνα (spatial data), να τα προςαρμόςουν και 

να τα αποδϊςουν ςε αναλογικά μζςα (εκτυπϊςεισ χαρτϊν και διαγραμμάτων) ι ςε 

ψθφιακά μζςα (αρχεία χωρικϊν δεδομζνων, διαδραςτικοί χάρτεσ ςτο διαδίκτυο). 

Τα ςυςτιματα Γ.Σ.Ρ. αποτυπϊνουν χωρικά δεδομζνα ςε γεωγραφικό, χαρτογραφικό 

ι καρτεςιανό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι τα 

χωρικά δεδομζνα μεταβάλλονται ςτο χρόνο και ςυνδζονται και με περιγραφικά 

δεδομζνα, π.χ. μια ομάδα ςθμείων που αναπαριςτοφν κζςεισ πόλεων ςυνδζεται με 

ζνα πίνακα όπου κάκε εγγραφι εκτόσ από τθ κζςθ περιζχει πλθροφορίεσ όπωσ 

ονομαςία, πλθκυςμόσ κλπ.  

(Ρθγι:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%C

E%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0

%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD, τελευταία 
πρόςβαςθ 29/10/2011). 

Τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε πολλζσ διοικθτικζσ και 

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ταξινομοφνται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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1. Κοινωνικοοικονομικζσ εφαρμογζσ (πολεοδομικόσ, και χωροταξικόσ 

ςχεδιαςμόσ, κτθματολόγιο, αρχαιολογία, ανάλυςθ αγοράσ κτλ),  

2. Ρεριβαλλοντικζσ εφαρμογζσ (φυςικοί πόροι, δαςοπονία, ζλεγχοσ 

πυρκαγιϊν, ζλεγχοσ επιδθμιϊν κτλ),  

3. Εφαρμογζσ διαχείριςθσ (οργάνωςθ δικτφων φδρευςθσ, επικοινωνιϊν και 

ενζργειασ, μεταφορζσ, πλοιγθςθ πλοίων και αεροπλάνων κτλ). 

Ο ρόλοσ των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν ςτισ παραπάνω εφαρμογζσ 

είναι να προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ και τουσ υπεφκυνουσ για τθ λιψθ αποφάςεων, 

ιςχυρά εργαλεία για τθν επίλυςθ των ςφνκετων και όχι πάντα πλιρωσ δομθμζνων 

χωρικϊν προβλθμάτων. Επιπλζον, τα ςυςτιματα αυτά οφείλουν να ζχουν μια 

αποτελεςματικι απόδοςθ, ϊςτε να υποςτθρίηουν τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν ςε ζνα 

περιβάλλον παραγωγισ (Στεφανάκθσ, 2003). 

2.2 Οριςμόσ – Γενικι περιγραφι των Γ..Π. 

Κατά τον Κ. Κουτςόπουλο (2005) παρά τθν τρομερι εξζλιξθ που παρατθρείται τα 

τελευταία τριάντα (30) χρόνια ςτθν εφαρμογι των Γ.Σ.Ρ., εντοφτοισ οι προςπάκειεσ 

για ζνα ςαφι και κοινά αποδεκτό οριςμό για το τι είναι Γ.Σ.Ρ. και κυρίωσ ποιεσ είναι 

οι εφαρμογζσ τουσ, δεν ζχουν ακόμα ευοδωκεί. Συνεχίηοντασ διακρίνει τρεισ 

ξεχωριςτζσ ομάδεσ οριςμϊν οι οποίεσ είναι αλλθλζνδετεσ μεταξφ τουσ. Θ πρϊτθ 

ομάδα αφορά τθ Διαχειριςτικι προςζγγιςθ και βαςικόσ ςκοπόσ τθσ είναι θ 

δθμιουργία και διαχείριςθ χωρικϊν ςτοιχείων (δεδομζνων). Θ διαχειριςτικι 

προςζγγιςθ διακρίνεται ςτθν υπο-ομάδα τθσ Χαρτογραφικισ προςζγγιςθσ και ςτθ 

υπο-ομάδα τθσ Ρλθροφορικισ προςζγγιςθσ. Θ δεφτερθ ομάδα αναφζρεται ωσ 

Ρροςζγγιςθ Χωρικισ Ανάλυςθσ θ οποία υποςτθρίηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ 

Γεωγραφικισ (Χωρικισ) Ανάλυςθσ. Τζλοσ θ τρίτθ ομάδα αναφζρεται ςτθ 

Σχεδιαςτικι Ρροςζγγιςθ και εςτιάηεται ςτθν επίλυςθ χωρικϊν προβλθμάτων, 

δθλαδι να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο χωρικό ςχεδιαςμό.  

Δφο από τουσ δοκζντεσ οριςμοφσ των Γ.Σ.Ρ. είναι οι παρακάτω: 
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Κατά τον Burrough (1983), τα Γ.Σ.Ρ. αντιπροςωπεφουν «ζνα ιςχυρό ςφνολο 

εργαλείων για τθ ςυλλογι, αποκικευςθ, ανάλθψθ ανά πάςα ςτιγμι, 

μεταςχθματιςμό και απεικόνιςθ χωρικϊν ςτοιχείων του πραγματικοφ κόςμου». 

Κατά τον Κουτςόπουλο (2005), τα Γ.Σ.Ρ. «είναι μια οργανωμζνθ ςυλλογι μθχανικϊν 

υπολογιςτικϊν μθχανθμάτων (hardware), λογιςμικϊν ςυςτθμάτων (software), 

χωρικϊν δεδομζνων και ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςκοπό τθ ςυλλογι, 

καταχϊρθςθ, ενθμζρωςθ, διαχείριςθ, ανάλυςθ και απόδοςθ, κάκε μορφισ 

πλθροφορίασ που αφορά ςτο γεωγραφικό περιβάλλον». 

Θ ίδια πολυπλοκότθτα που παρατθρείται ςτουσ διάφορουσ οριςμοφσ των Γ.Σ.Ρ. 

διακρίνεται και ςτθν περιγραφι των βαςικϊν ςτοιχείων ι των επιμζρουσ ςτοιχείων 

ενόσ Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν. Κατά τον Κουτςόπουλο (2005) τα 

βαςικά ςυςτατικά των Γ.Σ.Ρ. είναι τρία, τα μθχανιματα (hardware), οι αλγόρικμοι 

(softwares - προγράμματα εφαρμογισ) και τα διακζςιμα (resouresware).  

Στα μθχανιματα περιλαμβάνονται θ κεντρικι μονάδα, τα περιφερειακά τα οποία 

διαχωρίηονται ςε περιφερειακά ειςόδου, διαχείριςθσ και εξόδου. Τα περιφερειακά 

ειςόδου επιτρζπουν τθν είςοδο των ςτοιχείων (ψθφιοποιθτζσ, ςαρωτζσ), τα 

περιφερειακά διαχείριςθσ αποκθκεφουν και διαχειρίηονται τα ςτοιχεία και τα 

περιφερειακά εξόδου παρουςιάηουν τα ςτοιχεία. Το τερματικό αποτελεί το μζςο με 

το οποίο ο χριςτθσ ελζγχει τον υπολογιςτι και τα περιφερειακά. 

Οι αλγόρικμοι ςφμφωνα με τουσ Burrough και McDonnell (1998) μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ςε πζντε βαςικζσ ομάδεσ: 

 Λογιςμικό ειςαγωγισ και επαλικευςθσ ςτοιχείων που καλφπτει τισ ανάγκεσ 

μεταςχθματιςμοφ των ςτοιχείων από τθν αρχικι τουσ μορφι  ςε ψθφιακι. 

 Λογιςμικό αποκικευςθσ και διαχείριςθσ των ςτοιχείων ςτο οποίο δομοφνται 

και οργανϊνονται τα χωρικά και μθ χωρικά ςτοιχεία (Βάςεισ Δεδομζνων). 

 Λογιςμικό μεταςχθματιςμοφ των ςτοιχείων το οποίο ςτοχεφει ςτθν 

απομάκρυνςθ λακϊν, επικαιροποίθςθ κ.τ.λ. των ςτοιχείων και κυρίωσ ςτθν 

ανάλυςι τουσ. 
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 Λογιςμικό παρουςίαςθσ το οποίο παρουςιάηει τα ςτοιχεία και τα 

αποτελζςματα των αναλυτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Λογιςμικό αναηθτιςεων από το οποίο ο χριςτθσ αναηθτεί λφςεισ μζςω 

ερωτιςεων. 

Ο Κουτςόπουλοσ (2005) αναφζρει ότι ςτα πζντε παραπάνω λογιςμικά πρζπει να 

προςτεκεί και το λογιςμικό ανάλυςθσ χϊρου το οποίο καλφπτει τισ ανάγκεσ των 

εμπειρικϊν εφαρμογϊν.  

Τα διακζςιμα αναφζρονται ςτα ςτοιχεία (δεδομζνα), ςτο κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν οργανωτικι υποδομι. 

Τα δεδομζνα αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα κάκε πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Τα Συςτιματα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν διαχειρίηονται και επεξεργάηονται τα 

χωρικά ι γεωγραφικά δεδομζνα (spatial data) με χωρικι και κεματικι διάςταςθ, τα 

οποία μεταβάλλονται ςτον χρόνο. Ρεριζχουν ςτοιχεία για τθ κζςθ (location) των 

φαινομζνων που παρατθροφνται ςτον πραγματικό κόςμο όςον αφορά ζνα 

οριοκετθμζνο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, τα χαρακτθριςτικά (attributes) αυτϊν των 

φαινομζνων, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν αλλθλοςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ θ οποία 

περιγράφει τον τρόπο ςφνδεςθσ αυτϊν των δεδομζνων και ονομάηεται τοπολογία ι 

topology, (Ρθγι: Μιχελάκθσ Δ., 2010, http://www.gistech.gr/-gis.html, τελευταία 

πρόςβαςθ 30/10/2011). 

Τα χωρικά δεδομζνα ςυχνά κατατάςςονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: 

1. Φυςικά αντικείμενα (ςπίτια, δρόμοι, λίμνεσ, δάςθ, κ.λ.π.) 

2. Διοικθτικζσ μονάδεσ (Ιδιοκτθςίεσ, Νομοί, Εκνικοί Δρυμοί, Στρατόπεδα κ.λ.π.) 

3. Γεωγραφικά φαινόμενα (κερμοκραςία, υγραςία, ατυχιματα, κατανομι 

καλάςςιων πλθκυςμϊν κ.λ.π.) 

4. Ραραγόμενεσ πλθροφορίεσ (επίπεδο φτϊχιασ, καταλλθλότθτα εδάφουσ για 

καλλιζργειεσ, περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ κ.λ.π.) (Στεφανάκθσ, 2003). 

http://www.gistech.gr/-gis.html
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Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι κάκε χωρικό δεδομζνο ςυνοδεφεται από τθν 

περιγραφικι του πλθροφορία, θ οποία από μόνθ τθσ δεν ζχει χωρικι υπόςταςθ. Τα 

Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν ζχουν τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ τθσ χωρικισ 

με τθν αντίςτοιχθ περιγραφικι τθσ πλθροφορία. Θ ςφνδεςθ αυτι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί με δφο τρόπουσ: 

1. Με το ςχεςιακό (relational) μοντζλο δεδομζνων, όπου τα περιγραφικά 

δεδομζνα πινακοποιοφνται χωριςτά και αργότερα ςυςχετίηονται με τα 

χωρικά δεδομζνα μζςω κάποιων μοναδικϊν τιμϊν που είναι κοινζσ και ςτα 

δφο είδθ δεδομζνων. 

2. Με το αντικειμενοςτραφζσ (object-oriented) μοντζλο δεδομζνων, όπου τόςο 

τα χωρικά όςο και τα περιγραφικά δεδομζνα ςυγχωνεφονται ςε αντικείμενα, 

τα οποία μπορεί να μοντελοποιοφν κάποια αντικείμενα με φυςικι υπόςταςθ 

(π.χ. κατθγορία = "δρόμοσ", όνομα = "Ρανεπιςτθμίου", γεωμετρία = 

"*Χ1,Υ1+,*Χ2,Υ2+...", πλάτοσ = "20μζτρα")  

(Ρθγι:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%C

E%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0

%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD, τελευταία 
πρόςβαςθ 30/10/2011). 

2.3 Λειτουργικότθτα των Γ..Π. ςτθ διαχείριςθ των Φυςικϊν Πόρων και 

του Περιβάλλοντοσ 

Τα Γ.Σ.Ρ. ζχουν να διαχειριςτοφν ζνα μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν οι οποίεσ 

προζρχονται από τοπογραφικοφσ χάρτεσ, το κτθματολόγιο, τα χωροταξικά ςχζδια, 

τα πλθκυςμιακά δεδομζνα, τισ χριςεισ γθσ, τουσ εδαφολογικοφσ, δαςικοφσ και 

γεωλογικοφσ χάρτεσ, το φυςικό περιβάλλον, τθν υδρολογία και πολλζσ ακόμα 

πθγζσ. Θ πλθροφορικι ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ που ζχουν 

αναπτυχκεί επιτρζπουν τθν αποκικευςθ τεράςτιου όγκου δεδομζνων ςε 

θλεκτρονικζσ βάςεισ, τθ δυνατότθτα γριγορθσ ενθμζρωςθσ (επικαιροποίθςθσ) 

κεματικϊν χαρτϊν και δεδομζνων, τθν ταχεία ανάκτθςθ τουσ και τθν εφαρμογι 

ςεναρίων (με άμεςθ οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων). Επίςθσ, είναι ςθμαντικι θ 

ςυνειςφορά τουσ ςτθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθν καταγραφι (ποιοτικά και 

ποςοτικά) των ςυνεπειϊν καταςτροφικϊν φαινομζνων, κ.λ.π. Με τθ καταγραφι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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πλθροφοριϊν υψομζτρου, ανάγλυφου, χριςεων και καλφψεων γθσ και με τθν 

ανάλυςθ δορυφορικϊν εικόνων γίνεται δυνατι θ διάκριςθ (π.χ. υδρολογικϊν 

λεκανϊν) και θ παραγωγι νζασ πλθροφορίασ από ιδθ υπάρχουςεσ κακϊσ και θ 

ςυλλογι ςτοιχείων τα οποία είναι ςυμπλθρωματικά και απαραίτθτα ςτον 

ςχεδιαςμό πολιτικϊν ςτρατθγικισ.  

(Ρθγι: http://www.balcenv.gr/index.php?act=viewCat&catId=22, Διαβαλκανικό 

Κζντρο Ρεριβάλλοντοσ, τελευταία πρόςβαςθ 30/10/2011). 

Τα πλεονεκτιματά τουσ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων 

είναι: 

1.Θ ικανότθτα χωρικισ αντίλθψθσ (spatial comprehensiveness) των δεδομζνων των 

δορυφορικϊν εικόνων, ςε ςχζςθ με αυτά τα οποία ςυλλζγονται με εργαςία 

υπαίκρου. Αποτζλεςμα τθσ ικανότθτασ αυτισ είναι να βελτιϊνεται θ ευκολία 

προςζγγιςθσ (accessibility), ιδιαίτερα ςε περιοχζσ οι οποίεσ είναι μεγάλεσ ι 

δφςκολεσ ςτθν προςζγγιςι τουσ, 

2.Θ κάλυψθ διάφορων περιοχϊν είναι δυνατό να πραγματοποιθκεί γριγορα και 

κατά ςυνζπεια γίνεται δυνατι θ ςφγκριςθ μεταξφ δεδομζνων από διάφορεσ 

περιοχζσ (combarability of data), 

3.Θ ςυνοπτικι απεικόνιςθ (synoptic views) μεγάλων περιοχϊν ςε μια δορυφορικι 

εικόνα κακιςτά δυνατι τθν ταυτοποίθςθ ευρείασ κλίμακασ διαφοροποίθςεων των 

φυςιογραφικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ,  

4.Θ δυνατότθτα διαχρονικϊν λιψεων (multidate images) από τουσ δορυφόρουσ 

δίνει τθν ευκαιρία να μελετθκοφν δυναμικά φαινόμενα, να γίνουν διαχρονικζσ 

ςυγκρίςεισ και να καταγράφονται ςτοιχεία ι φαινόμενα ςε ςυνεχι βαςθ 

(monitoring). 

Εφαρμογζσ των Γ.Σ.Ρ. είναι δυνατό να βρεκοφν ςε διάφορα επιςτθμονικά πεδία 

όπωσ ςτθ δαςοπονία, ςτθν γεωπονία, ςτθ γεωλογία, ςτθν εδαφολογία, ςτθ 

γεωγραφία, ςτθν τοπογραφία, ςτθν χαρτογραφία κ.λ.π. Ο Κουτςόπουλοσ (2005) 

http://www.balcenv.gr/index.php?act=viewCat&catId=22
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αναφζρει ότι τα Γ.Σ.Ρ. μποροφν να ςυμβάλλουν ωσ ολοκλθρωμζνα εργαλεία 

χωρικισ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

 Ρεριφερειακόσ Ρρογραμματιςμόσ – Σχεδιαςμόσ 

 Αςτικόσ Ρρογραμματιςμόσ – Σχεδιαςμόσ 

 Συγκοινωνίεσ – Μεταφορζσ 

 Τεχνικι Υποδομι 

 Ρεριβάλλον 

 Φορολογία 

 Εκπαίδευςθ και Υγεία – Ρρόνοια 

 Δαςικι Υπθρεςία, Ρυροςβεςτικι, Αςτυνομία 

 Ανάλυςθ Αγοράσ 

 Αγορά Εργαςίασ 

 Δίκτυα διανομϊν, Ρωλιςεων και Χωροκετιςεισ κατανομϊν. 

2.4 Γ..Π. ςτθν επιςτιμθ τθσ Δαςολογίασ 

Τα τελευταία χρόνια τα φυςικά οικοςυςτιματα ζχουν γίνει ς’ όλο τον κόςμο οι 

πλζον πολφτιμοι και οι περιςςότερο προςεκτικά διαχειριηόμενοι πόροι. Για το λόγο 

αυτό αρκετά Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν αναφζρονται ςτο ςχεδιαςμό 

και τθ διαχείριςθ των δαςικϊν - φυςικϊν οικοςυςτθμάτων  

Θ διαχείριςθ φυςικϊν οικοςυςτθμάτων γίνεται πιο πολφπλοκθ κακϊσ οι λιπτεσ 

αποφάςεων αγωνίηονται να εξιςορροπιςουν πολλζσ ανταγωνιςτικζσ απαιτιςεισ. 

Αυτζσ περιλαμβάνουν τισ απαιτιςεισ για μεγαλφτερθ ειςαγωγι δεδομζνων ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και πιο ανοιχτι επικοινωνία, τθ διεκνι πίεςθ ςτισ 

βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ φυςικϊν πόρων για περιςςότερθ περιβαλλοντικι 

ενθμζρωςθ, τθν αειφορικι ανάπτυξθ, τθ ςυντιρθςθ βιοποικιλότθτασ, αν και 

δφςκολο να τθν κακορίςουμε και να τθ μετριςουμε ποςοτικά, τθ διαχείριςθ για 
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αξίεσ πολλαπλϊν πόρων ςε βιοφυςικζσ περιοχζσ, όπωσ ςε ζνα οικοςφςτθμα ι 

λεκάνθ απορροισ και τζλοσ τθν αφξθςθ των περιοριςμϊν προχπολογιςμοφ. 

Ραράδειγμα του πεδίου εφαρμογισ των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν 

και τθσ Τθλεπιςκόπθςθσ για το περιβάλλον είναι θ εφρεςθ των περιοχϊν που ζχουν 

υποςτεί ερθμοποίθςθ. Είναι γνωςτό ότι οι περιςςότεροι παράγοντεσ, οι οποίοι 

επιδροφν ςτθν ερθμοποίθςθ, είναι εδαφικοί και φυςιογραφικοί (εκτόσ βεβαίωσ του 

κλίματοσ). Αυτό ςθμαίνει ότι θ παράλλθλθ διαχρονικι καταγραφι των χριςεων και 

καλφψεων γθσ κα αποτελοφςε ζνα επιπρόςκετο ςτοιχείο για τον εντοπιςμό 

περιοχϊν οι οποίεσ ζχουν υποςτεί, ςε κάποιο βακμό, τισ ςυνζπειεσ τθσ 

ερθμοποίθςθσ, κακϊσ επίςθσ και τον προςδιοριςμό των περιοχϊν οι οποίεσ 

παρουςιάηουν βραχυπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο κίνδυνο 

υποβάκμιςθσ (Μαλλίνθσ, 2009). 

Ραρακάτω παρατίκενται μερικζσ εφαρμογζσ των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων 

Ρλθροφοριϊν (ςε ςυνδυαςμό και με τθν Τθλεπιςκόπθςθ) ςτθ διαχείριςθ και 

προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων: 

 Απογραφι Δαςϊν 

 Διαχείριςθ Άγριασ Ρανίδασ 

 Εφαρμογζσ Γ.Σ.Ρ. ςτθ δαςοπροςταςία και ςτθν διαχείριςθ πυρκαγιϊν 

 Καταγραφι Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτουσ Ελλθνικοφσ Υγροβιοτόπουσ 

 Εφαρμογζσ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ 

φυςικϊν οικοςυςτθμάτων 

 Εφαρμογζσ Γ.Σ.Ρ. ςτθ Διαχείριςθ Δαςϊν, κ.α. 
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3. Δαςικι Νομοκεςία 

3.1 Τφιςτάμενο νομικό πλαίςιο – Γενικά ςτοιχεία 

Ο Ελλθνικόσ χϊροσ ωσ ςυνζπεια των ιςτορικϊν εξελίξεων και των κοινωνικϊν 

ςυνκθκϊν που επικράτθςαν κατά τθ δθμιουργία τθσ χϊρασ, παρουςιάηει 

ιδιαιτερότθτα.  

Για τισ δαςικζσ εκτάςεισ τθσ χϊρασ, ιςχφει από ιδιοκτθςιακι άποψθ το «Μαχθτό 

τεκμιριο κυριότθτασ υπζρ του Δθμοςίου» που κακιερϊκθκε το 1836 και ότι δεν 

ιςχφει για τισ εκτάςεισ αυτζσ (από το 1915 και μετά) χρθςικτθςία ζναντι του 

Δθμοςίου.  

Τα δφο αυτά ςτοιχεία, ςτα πλαίςια μιασ φωτοερμθνείασ, εντάςςουν τισ δαςικζσ 

εκτάςεισ ςε ζνα ιδιαίτερο τφπο γεωτεμαχίων που τα χαρακτθρίηει ζνα ιδιαίτερο 

ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, ςτο οποίο το Δθμόςιο υπερτερεί ζναντι των ιδιωτϊν, διότι 

τελικά το βάροσ τθσ απόδειξθσ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των δαςικϊν 

εκτάςεων το φζρουν οι ιδιϊτεσ που είναι υποχρεωμζνοι να αποδείξουν δικαςτικά ι 

και διοικθτικά τα εμπράγματα δικαιϊματά τουσ, ενϊ το Δθμόςιο κεωρείται κατ’ 

αρχιν ωσ «κφριοσ». 

Τα παραπάνω επικράτθςε να αποδίδονται με τθν φράςθ «μαχθτό τεκμιριο 

κυριότθτοσ υπζρ του Δθμοςίου» και είναι κεςμοί, οι οποίοι προςτατεφονται από 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Οι δαςικζσ εκτάςεισ ςτθ χϊρα μασ προςτατεφονται και προςδιορίηονται από τισ 

διατάξεισ του Συντάγματοσ και τθσ ιςχφουςασ Δαςικισ Νομοκεςίασ (Nόμοσ 998/79 

όπωσ τροποποιικθκε από τον Νόμο 3208/24-12-2003).  

Από τισ διατάξεισ αυτζσ ςυνάγεται ότι ωσ δαςικζσ εκτάςεισ κεωροφνται όχι μόνο 

αυτζσ που ςιμερα ζχουν τα απαραίτθτα βλαςτικά γνωρίςματα (κατά μορφι 

δαςικζσ εκτάςεισ), αλλά και αυτζσ που είχαν ςτο παρελκόν και για οποιονδιποτε 

λόγο καταςτράφθκαν (κατά χαρακτιρα δαςικζσ εκτάςεισ). 

Οι δαςικζσ εκτάςεισ προςδιορίηονται ςιμερα ςτθν πράξθ, ανάλογα με τα 

βλαςτθτικά χαρακτθριςτικά μιασ περιοχισ και για τισ εκτάςεισ που εκχερςϊκθκαν ι 
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κάθκαν με βάςθ τισ αεροφωτογραφίεσ παρελκόντων ετϊν και τα υπάρχοντα 

ςτοιχεία ςτα αρχεία τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ κυρίωσ. 

Ο προςδιοριςμόσ των κατά μορφι και χαρακτιρα δαςικϊν εκτάςεων τθσ χϊρασ και 

θ καταγραφι τουσ αποδίδεται με τθν ςφνταξθ δαςικϊν χαρτϊν θ οποία είναι 

δφςκολθ και χρονοβόρα εργαςία, διότι απαιτείται ο φωτοερμθνευτικόσ ζλεγχοσ τθσ 

βλάςτθςθσ που υπιρχε ςτο παρελκόν ςε ςυνδυαςμό με τθ ςθμερινι κατάςταςθ. Σε 

πολλζσ, όμωσ, περιπτϊςεισ οι δαςικζσ εκτάςεισ δεν αποτελοφν ενιαίο ςφνολο, αλλά 

διακόπτονται από άλλθσ μορφισ εκτάςεισ, που δθμιουργοφν ζνα πολφπλοκο 

μωςαϊκό. 

3.2 υνταγματικι Δαςικι Νομοκεςία 

Μζχρι τθν ψιφιςθ του Συντάγματοσ του 1975, ο οριςμόσ του δαςικοφ χϊρου 

γίνονταν με κριτιρια βιολογικά (βλαςτθτικά χαρακτθριςτικά), γεωμορφολογικά 

(κλίςεισ και κζςθ των εκτάςεων) και διαχειριςτικά (παραγωγι δαςικϊν προϊόντων - 

εξυπθρζτθςθ κτθνοτροφίασ).  

Για πρϊτθ φορά ςτο Σφνταγμα του 1975 ο δαςικόσ χϊροσ αντιμετωπίηεται με 

γενικότερα περιβαλλοντικά - οικολογικά κριτιρια που κεςπίηονται ωσ 

Συνταγματικζσ Διατάξεισ.  

Με τθν ενζργειά του αυτι ο ςυντακτικόσ νομοκζτθσ του 1975, ζκεςε τα κεμζλια για 

μια ουςιαςτικότερθ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ, μζςω μιασ αρμονικισ και ιςόρροπθσ κοινωνικοοικονομικισ 

ανάπτυξθσ, θ οποία κα λαμβάνει πάντα υπόψθ τθσ και κα ςυνυπολογίηει τθν 

οικολογικι διάςταςθ και κα ενδιαφζρεται για τθ διατιρθςθ και ανόρκωςθ των 

δαςϊν που κατά τθ διάρκεια του ελεφκερου βίου τθσ χϊρασ μασ, υπθρζτθςαν το 

λαό, κατά διάφορουσ τρόπουσ. 

Μάλιςτα το Σφνταγμα του 2001 διεφρυνε ακόμα περιςςότερο τα Οικολογικά 

κριτιρια και ζνα Δάςοσ αντιμετωπίηεται ωσ Οικοςφςτθμα με τθν επιςτθμονικά 

ςφγχρονθ ζννοια του όρου.  

Με τθν τροποποίθςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 24, παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ 

και τθν ερμθνευτικι διλωςθ που τθ ςυνοδεφει, ιρκθςαν εν μζρει οι εμπλοκζσ που 
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δθμιοφργθςαν το λεγόμενο «δαςικό πρόβλθμα». Συγκεκριμζνα με τθν παραπάνω 

διάταξθ: 

 Ανάγεται ςε υποχρζωςθ του κράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ θ 

προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και υποχρεϊνεται 

το κράτοσ να παίρνει ιδιαίτερα προλθπτικά ι καταςταλτικά μζτρα για τθ 

διαφφλαξι του ςτα πλαίςια τθσ αρχισ τθσ αειφορίασ. 

 Τίκεται γενικόσ προςτατευτικόσ κανόνασ για τθν προςταςία των δαςϊν και 

των δαςικϊν εκτάςεων, ωσ ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

ανεξαρτιτωσ ιδιοκτθςίασ. Ο κανόνασ αυτόσ κάμπτεται μόνο όταν προζχει για 

τθν εκνικι οικονομία θ αγροτικι εκμετάλλευςθ ι άλλθ χριςθ που 

επιβάλλεται από το δθμόςιο ςυμφζρον (Απαγόρευςθ τθσ μεταβολισ του 

προοριςμοφ των εκτάςεων αυτϊν με βάςθ το άρκρο 24 παρ.1 και το 

αμετάβλθτο του δαςικοφ τουσ χαρακτιρα οποτεδιποτε και με 

οποιονδιποτε τρόπο κι αν άλλαξαν χριςθ ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ.3). 

 Θεςπίηεται θ υποχρζωςθ του κράτουσ για τθν κατάρτιςθ Δαςολογίου.  

 Με τθν ερμθνευτικι διλωςθ προςδιορίηονται οι ζννοιεσ του δάςουσ και τθσ 

δαςικισ ζκταςθσ. 

 Επανατοποκετείται θ υποχρεωτικι αναδάςωςθ των εκτάςεων αυτϊν μετά 

τθν καταςτροφι τθσ βλάςτθςθσ τουσ από οποιαδιποτε αιτία. 

Ο χειριςμόσ δαςοπολιτικϊν προβλθμάτων, προχποκζτει τθ γνϊςθ των κανόνων 

κάτω από τουσ οποίουσ λειτουργοφν τα δαςικά οικοςυςτιματα, των κανόνων τθσ 

αειφορικισ δαςοπονίασ και τθσ άςκθςθσ των δαςοπονικϊν οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων με ταυτόχρονθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χωρίσ αυτι τθ 

γνϊςθ οι χειριςμοί των δαςοπολιτικϊν προβλθμάτων δεν ζχουν ελπίδεσ επιτυχοφσ 

αντιμετϊπιςθσ. Κατά τθν πρακτικι εφαρμογι των επιςτθμονικϊν γνϊςεων και των 

ςχετικϊν διαδικαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ του αειφορικοφ και πολυλειτουργικοφ 

ρόλου των δαςϊν, που ειςιχκθ ςτθ νομοκεςία που διζπει τθν ελλθνικι δαςοπονία, 

κυρίωσ με τισ διατάξεισ των άρκρων 70 επ. του δαςικοφ Κϊδικα (Ν. 4173/1929), 
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αναπτφςςονται κατά κανόνα αντικρουόμενα ςυμφζροντα μεταξφ του δάςουσ και 

τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ ι των πολιτϊν. 

Θ επίλυςθ των ιδιοκτθςιακϊν διαφορϊν είτε με τθ διοικθτικι αναγνϊριςθ μζςω 

του Συμβουλίου Ιδιοκτθςίασ Δαςϊν (Σ.Ι.Δ.), είτε με τθ δικαςτικι διαδικαςία μζςω 

των τακτικϊν δικαςτθρίων, είναι υπόκεςθ ιδιαίτερα χρονοβόρα που ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ διαρκεί και πζραν τθσ 15ετίασ, με αποτζλεςμα οι υπθρεςίεσ και τα 

δικαςτιρια να βρίςκονται ςε ςυνεχι και ατζρμονθ απαςχόλθςθ. 

3.3 Νομοκεςία περί τθσ προςταςίασ των δαςϊν – Νόμοσ 998/79 και 

3208/2003. 

Σε εφαρμογι των Συνταγματικϊν διατάξεων ψθφίςτθκε ο Νόμοσ 998/79 «Περί 

προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ» και το 2003 

ο Νόμοσ 3208/24-12-2003 «Περί προςταςίασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, 

κατάρτιςθσ δαςολογίου, ρφκμιςθσ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δαςϊν και 

δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων και άλλεσ διατάξεισ» που τον τροποποιεί.  

Σφμφωνα με το άρκρο 1 ςκοπόσ του Νόμου 998/1979 είναι «ο κακοριςμόσ των 

ςυγκεκριμζνων μζτρων προςταςίασ διά τθν διατιρθςιν, ανάπτυξιν και βελτίωςιν 

των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ εντόσ του πλαιςίου και 

προσ τον ςκοπόν τθσ διατθριςεωσ και βελτιϊςεωσ του όλου φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

και εν ςυναρτιςει προσ το ιδιαίτερον νομικόν κακεςτϊσ το διζπον τθν ιδιοκτθςίαν 

και τθν εκμετάλλευςιν τοφτων, ωσ και ο προςδιοριςμόσ, κατά περίπτωςιν ι 

κατθγορίασ περιπτϊςεων, των όρων και προχποκζςεων υπό τασ οποίασ τα δάςθ και 

αι δαςικαί εν γζνει εκτάςεισ ι τμιματα αυτϊν δφναται να μεταβάλλουν τθν κατά 

προοριςμόν χριςιν των ι να εξυπθρετοφν και άλλασ χριςεισ, διά λόγουσ 

επιβαλλομζνουσ εκ δθμοςίου ςυμφζροντοσ». 

Κατά το άρκρο 2 «τα δάςθ και αι δαςικαί εν γζνει εκτάςεισ ςυνιςτοφν εκνικόν 

κεφάλαιον, θ δε προςταςία των αποτελεί υποχρζωςιν, τόςον των κρατικϊν οργάνων 

εν τθ αςκιςει των αρμοδιοτιτων των, όςον και των πολιτϊν». 
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«Ουδενόσ ιδιωτικοφ δικαιϊματοσ θ άςκθςισ δφναται να ενεργείται κατά παραβίαςιν 

τθσ ωσ άνω υποχρεϊςεωσ, πλθν αν άλλωσ κατ'εξαίρεςιν ορίηει ο νόμοσ και εντόσ των 

ορίων τθσ εξαιρζςεωσ ταφτθσ».  

Στο άρκρο 3 «Ζκταςισ εφαρμογισ» του Ν. 998/79 αναφζρονται οι διακρίςεισ των 

δαςικϊν εκτάςεων. 

1. Ωσ δάςοσ νοείται πάςα ζκταςθ τθσ επιφανείασ του εδάφουσ, θ οποία καλφπτεται 

εν όλω ι ςποραδικϊσ υπό αγρίων ξυλωδϊν φυτϊν οιωνδιποτε διαςτάςεων και 

θλικίασ, αποτελοφντων ωσ εκ τθσ μεταξφ των αποςτάςεωσ και αλλθλεπιδράςεωσ 

οργανικι ενότθτα και θ οποία δφναται να προςφζρει προϊόντα εκ των ωσ άνω 

φυτϊν εξαγόμενα ι να ςυμβάλλει εισ τθν διατιρθςθ τθσ φυςικισ και βιολογικισ 

ιςορροπίασ ι να εξυπθρετιςει τθν διαβίωςιν του ανκρϊπου εντόσ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

2. Ωσ δαςικι ζκταςθ νοείται πάςα ζκταςθ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ, 

καλυπτόμενθ υπό αραιάσ ι πενιχράσ, υψθλισ ι καμνϊδουσ ξυλϊδουσ βλαςτιςεωσ 

οιαςδιποτε διαπλάςεωσ και δυναμζνθ να εξυπθρετιςει μίαν ι περιςςότερασ των εν 

τθ προθγουμζνθ παραγράφω λειτουργιϊν. 

3. Εισ τα δάςθ ι τασ δαςικάσ εκτάςεισ, αντιςτοίχωσ, περιλαμβάνονται και αι εντόσ 

αυτϊν οιαςδιποτε φφςεωσ αςκεπείσ εκτάςεισ, χορτολιβαδικζσ ι μθ, βραχϊδεισ 

εξάρςεισ και γενικϊσ ακάλυπτοι χϊροι, κακϊσ και αι υπεράνω των δαςϊν ι 

δαςικϊν εκτάςεων αςκεπείσ κορυφαί ι αλπικαί ηϊναι των ορζων και αι άβατοι 

κλιτφεσ αυτϊν. Τα δάςθ και αι δαςικζσ εκτάςεισ δεν μεταβάλλουν τον, κατά τισ 

ανωτζρω διατάξεισ, χαρακτιρα αυτϊν και όταν ακόμθ εντόσ αυτϊν υφίςτανται 

μεμονωμζνα ι εγκαταςπαρμζνα καρποφόρα δζνδρα ι ςυςτάδεσ τοιοφτων δζνδρων. 

4. Εισ τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου υπάγονται και αι εντόσ των πόλεων και των 

οικιςτικϊν περιοχϊν ευριςκόμεναι εκτάςεισ, οι οποίαι καλφπτονται υπό δαςικισ 

βλαςτιςεωσ φυςικϊσ ι τεχνικϊσ δθμιουργθμζνων (πάρκα και άλςθ) ωσ και αι 

οπουδιποτε δθμιουργοφμενεσ δενδροςτοιχίαι ι δαςικαί φυτείαι. 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  24 

5. Εισ τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου υπάγονται και αι εκτάςεισ εκείναι αι οποίαι 

κθρφςςονται ι ζχουν ιδθ κθρυχκεί δια πράξεωσ τθσ αρμοδίασ διοικθτικισ αρχισ ωσ 

δαςωτζαι ι αναδαςωτζαι. 

6. Δεν υπάγονται οπωςδιποτε εισ τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου: 

α) αι γεωργικϊσ καλλιεργοφμεναι εκτάςεισ, 

β) αι χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, αι ευριςκόμεναι επί πεδινϊν εδαφϊν ι επί 

ανωμάλου εδάφουσ ι λόφων, εφ’ όςον δεν εμπίπτουν εισ τασ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου ι δεν ζχουν κθρυχκεί ζνεκα του 

προςτατευτικοφ αυτϊν χαρακτιροσ ι εξ άλλου λόγου δαςωτζαι κατά τα εισ το 

άρκρον 38 του παρόντοσ νόμου οριηόμενα,  

γ) αι βραχϊδεισ ι πετρϊδεισ εκτάςεισ, αι ευριςκόμεναι επί των ωσ άνω πεδινϊν ι 

ανωμάλων ι λοφωδϊν εδαφϊν, 

δ) αι αλυκαί, 

ε) αι περιοχαί δια τισ οποίεσ υφίςτανται εγκεκριμζνα ζγκυρα ςχζδια πόλεωσ ι 

καταλαμβάνονται υπό οικιςμϊν προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923 ι πρόκειται περί 

οικοδομιςιμων εκτάςεων των οικιςτικϊν περιοχϊν του Ν. 947/1979 και 

ςτ) οι αρμοδίωσ χαρακτθριςκζντεσ ωσ αρχαιολογικοί χϊροι και κακ’ ον χρόνον 

διαρκεί ο χαρακτθριςμόσ τοιοφτων. 

Τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ αποτελοφν μια προςπάκεια ξεκακαρίςματοσ του 

τρόπου που πρζπει να γίνεται ζνασ χαρακτθριςμόσ. Αυτό ιταν αναγκαίο λόγω τθσ 

ζλλειψθσ μιασ ξεκάκαρθσ μεκόδου χαρακτθριςμοφ με ενιαία κριτιρια για όλθ τθν 

χϊρα. Κι αυτό γιατί οι κατά τόπουσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ ζχουν διαμορφϊςει 

διαφορετικά κριτιρια που αλλάηουν από περιοχι ςε περιοχι με αποτζλεςμα το 

τελικό αποτζλεςμα να εξαρτάται κατά πολφ από τισ προκζςεισ και τισ ικανότθτεσ 

των φωτοερμθνευτϊν.  

Θ διάκριςθ ςτισ κατθγορίεσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων γίνεται ςτο άρκρο 4 του 

ίδιου Νόμου. Συγκεκριμζνα: 
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1. Τα δάςθ και αι δαςικαί εκτάςεισ, διά τθν αποτελεςματικιν και διαρκι 

προςταςίαν των, διακρίνονται αναλόγωσ προσ τθν ωφελιμότθτα και τασ λειτουργίασ 

τασ οποίασ εξυπθρετοφν ωσ ακολοφκωσ. 

α) «Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ αι οποίαι παρουςιάηουν ιδιαίτερο επιςτθμονικόν, 

αιςκθτικόν, οικολογικόν ι γεωμορφολογικόν ενδιαφζρον (εκνικοί δρυμοί, 

αιςκθτικά δάςθ, υγροβιότοποι, διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςεωσ»  

β) «Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ αι οποίαι αςκοφν ιδιαιτζραν προςτατευτικιν 

επίδραςιν επί των εδαφϊν και των υπογείων υδάτων, ωσ αι κείμεναι εντόσ λεκανϊν 

απορροισ χειμάρρων, αι υπερκείμεναι πόλεων, χωρίων ι οικιςμϊν, αι αςκοφςαι 

προςταςίαν επί παρακειμζνων φυςικϊν ι πολιτιςτικϊν μνθμείων ι ςθμαντικϊν 

τεχνικϊν ζργων (προςτατευτικά δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ)» 

γ) «Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ, αι οποίαι παρουςιάηουν ιδιαιτζραν ςθμαςίαν από 

απόψεωσ παραγωγισ δαςικϊν προϊόντων ι άλλων αγακϊν πρωτογενοφσ 

παραγωγισ (εκμεταλλεφςιμα ι παραγωγικά δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ)» 

δ) «Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ προςφερόμεναι δι' αναψυχιν του πλθκυςμοφ ι 

αποτελοφςαι παράγοντα ςυνκθκϊν διαβιϊςεωσ αυτοφ εν τθ περιοχι ι τθσ 

τουριςτικισ αναπτφξεωσ ταφτθσ (δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ αναψυχισ)» 

ε) «Τα δάςθ και αι δαςικαί εκτάςεισ, αι μθ εμπίπτουςαι εισ οιανδιποτε των 

κατθγοριϊν α' ζωσ δ'.  

2. Από τθσ απόψεωσ τθσ κζςεωσ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων εν ςχζςει προσ 

τουσ χϊρουσ ανκρωπίνθσ εγκαταςτάςεωσ και δραςτθριότθτοσ, διακρίνονται: 

 α) Πάρκα και άλςθ εντόσ των πόλεων ι των οικιςτικϊν περιοχϊν.  

β) Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ κείμεναι επί ηϊνθσ πλάτουσ 1.000 μζτρων από τθσ 

καλάςςθσ, δι' όλασ τασ παρακτίουσ περιοχάσ τθσ Χϊρασ (παραλιακά δάςθ), 

πεντακοςίων μζτρων γφρωκεν τθσ όχκθσ των λιμνϊν (παραλίμνια δάςθ) και 200 

μζτρων εκατζρωκεν τθσ όχκθσ των ποταμϊν.  
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γ) Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ κείμεναι εντόσ ηϊνθσ πλάτουσ 1.000 μζτρων 

εκατζρωκεν των εκνικϊν οδϊν και 200 μζτρων εκατζρωκεν επαρχιακϊν οδϊν. 

 δ) Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ κείμεναι εντόσ ι πζριξ τουριςτικϊν περιοχϊν ι 

λουτροπόλεων και εισ ακτίνα 3.000 μζτρων από του κζντρου τοφτων.  

ε) Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που βρίςκονται γφρω από αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, 

ιςτορικοφσ τόπουσ, ι μνθμεία ι παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και ςε ακτίνα τριϊν 

χιλιάδων (3.000) μζτρων από το κζντρο αυτϊν. 

ςτ) Δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ κείμεναι εντόσ βιομθχανικϊν ηωνϊν ι εισ τασ 

παρυφάσ βιομθχανικϊν περιοχϊν και εντόσ ηϊνθσ 1.000 μζτρων από τθσ 

περιφερείασ τοφτων.  

η) Δάςθ και δαςικαί εν γζνει εκτάςεισ κείμεναι εντόσ τθσ περιφερείασ του Νομοφ 

Αττικισ.  

3. Διά προεδρικοφ διατάγματοσ εκδιδομζνου προτάςει του Υπουργοφ Γεωργίασ είναι 

δυνατόν όπωσ:  

α) προςαυξάνονται αι εν τθ παρ.2 αποςτάςεισ μζχρι και του θμίςεοσ των αυτόκι 

προβλεπομζνων ορίων εισ οριςμζνασ περιοχάσ τθσ Χϊρασ, 

β) προςτίκενται και ζτεροι Νομοί εισ τθν κατθγορίαν η' τθσ παρ.2.  

Ο Νόμοσ 3208/2003 τροποποιεί τισ διατάξεισ του Νόμου 998/1979 ςτισ 

παραγράφουσ των άρκρων που περιγράφθκαν παραπάνω. Ριο ςυγκεκριμζνα 

τροποποιοφνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 3 και προςτίκεται θ 

παράγραφοσ 7, θ περίπτωςθ α' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 αντικακίςταται 

όπωσ επίςθσ και θ περίπτωςθ ε' τθσ παραγράφου 2. Ακόμα, πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι καταργείται θ περίπτωςθ ςτ' τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 3.  

Ραρακάτω παρατίκενται ξανά το άρκρο 3 του Νόμου 998/1979, όπωσ αυτό 

τροποποιικθκε από τον Νόμο 3208/2003 κακϊσ επίςθσ και οι τροποποιθμζνεσ 

περιπτϊςεισ των παραγράφων του άρκρου 4. 

Κατά το άρκρο 3, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί: 
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«Ωσ δάςοσ ι δαςικό οικοςφςτθμα νοείται το οργανικό ςφνολο άγριων φυτϊν με 

ξυλϊδθ κορμό πάνω ςτθν αναγκαία επιφάνεια του εδάφουσ, τα οποία, μαηί με τθν 

εκεί ςυνυπάρχουςα χλωρίδα και πανίδα, αποτελοφν μζςω τθσ αμοιβαίασ 

αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλοεπίδραςθσ τουσ, ιδιαίτερθ βιοκοινότθτα 

(δαςοβιοκοινότθτα) και ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον (δαςογενζσ)».  

«Δαςικι ζκταςθ υπάρχει όταν ςτο παραπάνω ςφνολο θ άγρια ξυλϊδθσ βλάςτθςθ, 

υψθλι ι καμνϊδθσ, είναι αραιά».  

Θ κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 δαςοβιοκοινότθτα υφίςταται και το δαςογενζσ 

περιβάλλον δθμιουργείται ςε μια ζκταςθ όταν: 

1. Φφονται ςτθν εν λόγω ζκταςθ άγρια ξυλϊδθ φυτά, δυνάμενα με δαςικι 

εκμετάλλευςθ να παράγουν δαςικά προϊόντα (δαςοπονικά είδθ).  

2. Το εμβαδόν τθσ εν λόγω ζκταςθσ ςτθν οποία φφονται εν όλω ι ςποραδικά τα ωσ 

άνω δαςικά είδθ είναι κατ' ελάχιςτον 0,3 εκτάρια, με γεωμετρικι μορφι κατά το 

δυνατόν αποςτρογγυλωμζνθ ι ςε λωρίδα πλάτουσ τουλάχιςτον τριάντα (30) 

μζτρων. Η δαςοβιοκοινότθτα υφίςταται και το δαςογενζσ περιβάλλον δθμιουργείται 

και ςε εκτάςεισ με μικρότερο εμβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω τθσ κζςθσ τουσ 

βρίςκονται ςε ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ με άλλεσ γειτονικζσ 

εκτάςεισ που ςυνιςτοφν δάςοσ ι δαςικι ζκταςθ. 

3. Οι κόμεσ των δαςικϊν ειδϊν ςε κατακόρυφθ προβολι καλφπτουν τουλάχιςτον το 

είκοςι πζντε τοισ εκατό (ςυγκόμωςθ 0,25) τθσ ζκταςθσ του εδάφουσ. 

Τα δαςικά οικοςυςτιματα χαρακτθρίηονται ωσ δάςθ ι δαςικζσ εκτάςεισ κατά τισ 

επόμενεσ διακρίςεισ:  

α) Εάν ςτθν ωσ άνω βιοκοινότθτα τα δαςικά είδθ ζχουν ευδιάκριτθ κατακόρυφθ 

δομι (ορόφουσ) και οι κόμεσ τουσ καλφπτουν ποςοςτό μεγαλφτερο του τριάντα τοισ 

εκατό του εδάφουσ (ςυγκόμωςθ μεγαλφτερθ του 0,30), θ εν λόγω ζκταςθ 

χαρακτθρίηεται δάςοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ςυγκόμωςθ του ανορόφου 

υπερβαίνει τα δεκαπζντε εκατοςτά (0,15) και ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ υπορόφου θ 

ςυγκόμωςθ του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοςι πζντε εκατοςτά (0,25).  
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β) Εάν ςτθν ωσ άνω βιοκοινότθτα θ ξυλϊδθσ βλάςτθςθ αποτελείται από δαςοπονικά 

είδθ αείφυλλων ι φυλλοβόλων πλατφφυλλων που εμφανίηονται ςε καμνϊδθ 

μορφι, θ εν λόγω ζκταςθ χαρακτθρίηεται δαςικι ζκταςθ, εφόςον οι κόμεσ των 

ειδϊν αυτϊν καλφπτουν ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι πζντε τοισ εκατό του 

εδάφουσ (ςυγκόμωςθ μεγαλφτερθ του 0,25). 

γ) Στθν ζννοια των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων περιλαμβάνονται και οι εκτάςεισ που 

απϊλεςαν για οποιονδιποτε λόγο τθ δαςικι βλάςτθςθ και δεν αποδόκθκαν με 

πράξεισ τθσ διοίκθςθσ, μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςε άλλεσ 

χριςεισ. Οι εν λόγω εκτάςεισ διζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 117 του Συντάγματοσ, κθρφςςονται αναδαςωτζεσ και διατθροφν το 

χαρακτιρα που είχαν πριν από τθν καταςτροφι τουσ.  

4. Ωσ δαςικζσ εκτάςεισ νοοφνται και οι οποιαςδιποτε φφςεωσ αςκεπείσ εκτάςεισ, 

(φρυγανϊδεισ ι χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, βραχϊδεισ εξάρςεισ και γενικά ακάλυπτοι 

χϊροι) που περικλείονται από δάςθ ι δαςικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και οι υπεράνω των 

δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων αςκεπείσ κορυφζσ ι αλπικζσ ηϊνεσ των ορζων. Στισ εν 

λόγω εκτάςεισ, πζραν επιτρεπτϊν επεμβάςεων που προβλζπονται από τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α') και τα άρκρα 45 ζωσ 

61 του παρόντοσ νόμου, ουδεμία άλλθ επζμβαςθ επιτρζπεται. Οι εκτάςεισ των 

περιπτϊςεων α', δ' και ε' τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου δεν υπάγονται 

ςτισ διατάξεισ αυτισ τθσ παραγράφου, ζςτω και αν περικλείονται από δάςθ ι 

δαςικζσ εκτάςεισ.  

5. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου υπάγονται και τα εντόσ των πόλεων και των 

οικιςτικϊν περιοχϊν πάρκα και άλςθ, κακϊσ και οι εκτάςεισ που κθρφςςονται ι 

ζχουν κθρυχκεί με πράξθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ωσ δαςωτζεσ ι αναδαςωτζεσ.  

6. Δεν υπάγονται οπωςδιποτε εισ τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου: 

 α) Αι γεωργικϊσ καλλιεργοφμεναι εκτάςεισ.  

β) Αι χορτολιβαδικαί εκτάςεισ, αι ευριςκόμεναι επί πεδινϊν εδαφϊν ι επί 

ανωμάλου εδάφουσ ι λόφων, εφ' όςον δεν εμπίπτουν εισ τασ περιπτϊςεισ τθσ παρ.3 

του παρόντοσ άρκρου ι δεν ζχουν κθρυχκι ζνεκα του προςτατευτικοφ αυτϊν 
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χαρακτιροσ ι εξ άλλου λόγου δαςωτζαι κατά τα εισ το άρκρο 38 του παρόντοσ 

νόμου οριηόμενα 

 γ) Αι βραχϊδεισ ι πετρϊδεισ εκτάςεισ, αι ευριςκόμεναι επί των ωσ άνω πεδινϊν ι 

ανωμάλων ι λοφωδϊν εδαφϊν 

 δ) Αι αλυκαί 

 ε) Αι περιοχαί διά τασ οποίασ υφίςτανται εγκεκριμζνα ζγκυρα ςχζδια πόλεωσ ι 

καταλαμβάνονται υπό οικιςμϊν προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923 ι πρόκειται περί 

οικοδομιςιμων εκτάςεων των οικιςτικϊν περιοχϊν του Νόμου 947/1979 και  

ςτ) Καταργικθκε από το άρκρο 23 παρ. 2 του ν. 3208/2003.  

7. Οι δθμόςιεσ μθ εποικιςτικζσ εκτάςεισ των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παραγράφου 

6, κακϊσ και οι δθμόςιεσ εκτάςεισ που λόγω του είδουσ τθσ βλάςτθςθσ δεν 

εμπίπτουν ςτισ παραγράφουσ 1, 2 και 4, αλλά ευρίςκονται επί κλιτφων ορζων, που 

δεν παραδόκθκαν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 74 ςτισ γεωργικζσ υπθρεςίεσ, 

εξακολουκοφν να τελοφν υπό τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ, με 

μζριμνα τθσ οποίασ χαρτογραφοφνται και διατίκενται για τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςκοπϊν που αναφζρονται ςτα άρκρα 45 ζωσ και 61 του παρόντοσ νόμου και ςτο 

άρκρο 13 παράγραφοσ 2 του Ν. 1734/1987 ι χρθςιμοποιοφνται ωσ βοςκότοποι ι για 

τθ δθμιουργία νζων δαςϊν. Τα προβλεπόμενα από το άρκρο 8 Συμβοφλια είναι 

αρμόδια και για τθ διοικθτικι αναγνϊριςθ τθσ κυριότθτασ ι άλλων εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί αυτϊν των εκτάςεων. Οι υποκζςεισ που προςάγονται ςτα 

Συμβοφλια κρίνονται κατά τισ διατάξεισ του Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488 Α') όπωσ 

ιςχφει. 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί από τον Νόμο 3208/2003, θ 

περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 1 και θ περίπτωςθ 3 τθσ παραγράφου 2 

αντικαταςτάκθκαν από το άρκρο 1 και τισ παραγράφουσ 3α' και 3β’ αντίςτοιχα του 

Ν. 3208/2003. Δθμόςια δάςθ και εκτάςεισ των κατθγοριϊν γ’ ζωσ ε’ τθσ 

παραγράφου 1 επιτρζπεται να παραχωροφνται κατά χριςθ για καταςκθνϊςεισ και 

παιδικζσ εξοχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παραγράφου 1 του Ν. 3208/2003. 
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Θ περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

α) Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο επιςτθμονικό, αιςκθτικό, 

οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφζρον ι περιλαμβάνονται ςε ειδικζσ ηϊνεσ 

διατιρθςθσ και ηϊνεσ ειδικισ προςταςίασ (εκνικοί δρυμοί, αιςκθτικά δάςθ, 

υγροβιότοποι, διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ, δίκτυα και περιοχζσ προςτατευόμενα 

από τισ διατάξεισ του κοινοτικοφ δικαίου, αρχαιολογικοί χϊροι, το άμεςο 

περιβάλλον μνθμείων και ιςτορικοί τόποι). 

Θ περίπτωςθ ε’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

ε) Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που βρίςκονται γφρω από αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, 

ιςτορικοφσ τόπουσ, ι μνθμεία ι παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και ςε ακτίνα τριϊν 

χιλιάδων (3.000) μζτρων από το κζντρο αυτϊν. 

3.4 Κριτιρια χαρακτθριςμοφ μιασ ζκταςθσ ωσ δαςικισ 

Για τθν εξειδίκευςθ και αποςαφινιςθ των εννοιολογικϊν όρων τθσ επιςτιμθσ που 

περιζχονται ςτθν ερμθνευτικι διλωςθ από τουσ Νόμουσ 998/1979 και 3208/2003, 

ελιφκθςαν υπόψθ: 

1. Ο ςχετικόσ οριςμόσ τθσ Δαςικισ Οικολογίασ ωσ κλάδου τθσ δαςολογικισ 

επιςτιμθσ, όπου ςφμφωνα με αυτόν: 

«Το δάςοσ αποτελείται από δζνδρα και κάμνουσ που ςυηοφν πάνω ςε μια μεγάλθ 

επιφάνεια ςε ςτενι κοινωνικι ςχζςθ μεταξφ τουσ και ςε τόςθ απόςταςθ, ϊςτε με τθ 

ςυγκόμωςι τουσ να δθμιουργοφν ζνα ξεχωριςτό περιβάλλον – το δαςογενζσ 

περιβάλλον – και μαηί με άλλα είδθ από το φυτικό και ηωικό βαςίλειο, δθμιουργοφν 

μια ξεχωριςτι βιοκοινότθτα τθν οποία ονομάηουμε Δαςοβιοκοινότθτα και αν 

λάβουμε υπόψθ μασ και το βιότοπο τθν ονομάηουμε «δαςικι βιογεωκοινότθτα ι 

δαςικό οικοςφςτθμα»». (Σπ. Ντάφθσ, 1986). 

«Το χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων είναι θ κατακόρυφθ 

δομι τουσ (θ φπαρξθ πολλϊν ορόφων). Το μεγάλο φψοσ των δαςικϊν δζνδρων 

επιτρζπει τθ ςυνφπαρξθ ςτον ίδιο χϊρο δζνδρων, κάμνων και άλλων φυτϊν 

διαφόρου φψουσ». (Σπ. Ντάφθσ, 1986). 
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2. Το άρκρο 3 του Ν. 998/1979, απαιτεί για τον χαρακτθριςμό περιοχισ ωσ 

δάςοσ, αφενόσ μεν κάλυψθ τθσ ζκταςθσ από ξυλϊδθ άγρια βλάςτθςθ, 

αφετζρου δε τθν δια αυτισ εξυπθρζτθςθ οριςμζνθσ λειτουργίασ απ’ τισ 

αναφερόμενεσ ςτο νόμο (όπωσ απόδοςθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων, 

ςυμβολι ςτθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ ι βιολογικισ ιςορροπίασ και 

εξυπθρζτθςθ τθσ διαβίωςθσ του ανκρϊπου). Θ ζλλειψθ μιασ εκ των δφο 

παραπάνω προχποκζςεων κακιςτά αδφνατθ τθν ονομαςία τθσ ζκταςθσ ωσ 

δάςοσ. 

Εδϊ πρζπει να προςτεκεί ότι ςε ςυνδυαςμό τθσ παραγράφου 6β’ του άρκρου 3 του 

Ν. 998/1979 και των αντίςτοιχων ερμθνευτικϊν εγκυκλίων διαταγϊν των υπ’ 

αρικμϊν 159140/1077/12.3.1980 και 197160/4551/29-6-81 Αποφάςεων τθσ 

Δαςικισ Υπθρεςίασ, ζκταςθ θ οποία παρουςιάηει ποςοςτό κάλυψθσ από βλάςτθςθ 

μικρότερο του 15%, κεωρείται ωσ χορτολιβαδικι και εφόςον βρίςκεται επί πεδινοφ 

ι λοφϊδουσ εδάφουσ και ζξω από τα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ ι δεν ζχει 

κθρυχκεί αναδαςωτζα ςφμφωνα με το άρκρο 38 του Ν. 998/1979, δεν υπάγεται ςτο 

Ν. 998/1979, άρα δεν χαρακτθρίηεται ωσ δαςικι, ςφμφωνα με τον τελευταίο νόμο.  

3. Σφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 24 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ και 

τθ ςχετικι ερμθνευτικι διλωςθ που τθ ςυνοδεφει, ωσ δάςοσ ι δαςικό 

οικοςφςτθμα νοείται «το οργανικό ςφνολο άγριων φυτϊν με ξυλϊδθ κορμό, 

πάνω ςτθν αναγκαία επιφάνεια του εδάφουσ, τα οποία, μαηί με τθν εκεί 

ςυνυπάρχουςα χλωρίδα και πανίδα, αποτελοφν μζςω τθσ αμοιβαίασ 

αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλοεπίδραςισ τουσ, ιδιαίτερθ βιοκοινότθτα 

(δαςοβιοκοινότθτα) και ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον (δαςογενζσ). Δαςικι 

δε ζκταςθ υπάρχει όταν ςτο παραπάνω ςφνολο θ άγρια ξυλϊδθσ βλάςτθςθ, 

υψθλι ι καμνϊδθσ, είναι αραιά». 

Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ και θ αποςαφινιςθ των παραπάνω εννοιϊν, άγρια φυτά 

με ξυλϊδθ κορμό, αναγκαία επιφάνεια, αμοιβαία αλλθλεξάρτθςθ και 

αλλθλεπίδραςθ, δαςοβιοκοινότθτα κ.λ.π., που τίκενται ωσ προχποκζςεισ για τθ 

δθμιουργία δαςογενοφσ περιβάλλοντοσ, κακίςταται αναγκαία και δίδεται από τουσ 
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ειδικότερουσ οριςμοφσ τθσ Δαςικισ Οικολογίασ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

(Εφθρμοςμζνθ Δαςοκομικι, Σπ. Ντάφθσ και Δαςικι Οικολογία, Σπ. Ντάφθσ): 

Για να υπάρξει θ «ςτενι κοινωνικι ςχζςθ» των δαςοπονικϊν ειδϊν και να 

δθμιουργθκεί το δαςογενζσ περιβάλλον, απαιτείται μια ελάχιςτθ, κατά το δυνατό 

αποςτρογγυλωμζνθ, επιφάνεια και μια ελάχιςτθ ςυγκόμωςθ που κα εξαςφαλίηει 

μια ικανοποιθτικι ςκίαςθ του εδάφουσ. 

Θ ελάχιςτθ αυτι ςυγκόμωςθ των δαςικϊν ειδϊν, δθλαδι θ κάκετθ προβολι τθσ 

κόμθσ των δαςικϊν ειδϊν επί του εδάφουσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηει επαρκι 

ςκίαςθ του εδάφουσ, ςε τρόπο ϊςτε να δθμιουργείται το δαςογενζσ περιβάλλον. 

Θ ελάχιςτθ ζκταςθ ςτθν οποία βρίςκει εφαρμογι θ ζννοια του δάςουσ είναι θ 

ζκταςθ τθσ μικρισ δαςοςυςτάδασ (0,3 εκτάρια ι μζχρι 3 ςτρζμματα). Θ αναγκαία 

αυτι αποςαφινιςθ και εξειδίκευςθ του οριςμοφ, ζγινε από τον Νόμο 3208/24-12-

2003 με τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 3 του Ν. 998/1979. Στθν 

ςυνζχεια, όμωσ, το άρκρο 1 του Ν. 3208/03 ετζκει ςε αναςτολι και επανιλκαν τα 

κριτιρια χαρακτθριςμοφ του Ν. 998/79.  

Αναλυτικότερα: 

Τα κριτιρια Χαρακτθριςμοφ μιασ περιοχισ ωσ Δαςικισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τον 

Νόμο 998/1979, τον Νόμο 3208/24-12-2003 και τισ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του 

Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’ 29/12/1979 Εγκφκλιοσ διαταγι). 

1) Το άρκρο 1 αναφζρεται ςτο ςκοπό του νόμου και τονίηει ιδιαίτερα τθν 

ανάγκθ του ςυνδυαςμοφ τθσ αρχισ τθσ προςταςίασ, τθσ αναπτφξεωσ και 

βελτιϊςεωσ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων, ωσ αναπόςπαςτου 

μζρουσ του όλου φυςικοφ περιβάλλοντοσ προσ τθν αρχι τθσ δυνατότθτασ να 

μεταβλθκεί θ χριςθ τουσ, εφόςον το επιβάλλουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

2) Το άρκρο 3 του Ν. 998/79 αναφζρεται ςτθν ζννοια του δάςουσ ςε 

αντιδιαςτολι με τθν «δαςικι ζκταςθ» με τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ των 

οριςμϊν, ςτουσ οποίουσ κυρίαρχο  ςτοιχείο είναι τα «ξυλϊδθ φυτά» ι θ «ξυλϊδθσ 

βλάςτθςθ».  
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Και οι δφο οριςμοί αντιδιαςτζλλονται με εκτάςεισ τθσ παραγράφου 6, που 

χαρακτθρίηονται υποκετικά ωσ μθ δαςικζσ και «δεν υπάγονται οπωςδιποτε εισ τισ 

διατάξεισ του Νόμου 998/79 και του Ν. 3208/03».  

Αντίκετα, από τθν Εγκφκλιο διαταγι με το υπ’ αρικμόν 289 Α’ 29/12/1979 ΦΕΚ, 

προκφπτει ότι περιλαμβάνονται και υπάγονται οι κατονομαηόμενεσ χορτολιβαδικζσ 

κ.λ.π. εκτάςεισ, που βρίςκονται «εντόσ» των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, όπωσ 

και «οι υπεράνω» τοφτων αλπικζσ ηϊνεσ κ.λπ. Είναι προφανισ ςτο ςθμείο αυτό θ 

πρόκεςθ του Νομοκζτθ να μθ διαςπάται το ενιαίο οικοςφςτθμα, που ςυνκζτουν 

όλα τα εδάφθ μζςα και επάνω από τα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ (εκτόσ βζβαια 

απ’ τισ γεωργικϊσ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ), τα καλυπτόμενα από οποιαδιποτε , 

ξυλϊδθ ι όχι, βλάςτθςθ. 

Αναφορικά με το ποιεσ ακριβϊσ είναι οι χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, τα κριτιρια για 

τον αςφαλι χαρακτθριςμό τουσ κακορίηονται από τθν λειτουργία των Επιτροπϊν 

Επιλφςεωσ Δαςικϊν Αμφιςβθτιςεων (άρκρο 10 παράγραφοσ 3 και άρκρο 14 του Ν. 

998/79), Ρρωτοβακμίασ και Δευτεροβακμίασ. Ζτςι καλφπτονται τόςο θ 

επιςτθμονικι φυτοκοινωνιολογικι πλευρά, όςο και θ νομικι πλευρά του κζματοσ 

και ξεκακαρίηεται κατά τρόπο οριςτικό θ διάκριςθ και τα όρια των χορτολιβαδικϊν 

εκτάςεων, που παράλλθλα χαρτογραφοφνται. 

Εξετάηοντασ, ςφμφωνα με τον Νόμο, αν οριςμζνεσ εκτάςεισ που καλφπτονται από 

μικροφσ κάμνουσ υπάγονται ι όχι ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ επιςυνάπτουμε ζναν 

πίνακα των ςυνικων, ςτισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ, πλθκυςμϊν τζτοιων φυτικϊν 

ειδϊν, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ξυλϊδθ φυτά απ’ τθ βιβλιογραφία. Επομζνωσ, 

ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ, αν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εκτάςεισ το φυτοκάλυμα 

ςυνίςταται από ζνα ι περιςςότερα φυτά των ειδϊν που περιζχονται ςτον πίνακα, οι 

εκτάςεισ είναι δαςικζσ. 
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Α/Α Είδοσ Θάμνου (Ελλθνικι Ονομαςία) Είδοσ Θάμνου (Λατινικι Ονομαςία) 

1 Καλυκοτόμθ, λαχνϊδθσ  

(κ. Αςπάλακοσ) 

Calycotome villosa 

2 Ερείκι , Δενδρϊδθσ (κ. είκι) Erica arborea 

3 Ερείκι, δεςμανκισ (κ. Χαμορείκι) Erica manipuliflora 

3 Ευφορβία θ δενδροειδισ (κ. Γαλατςίδα) Euphorbia dendroides 

4 Ραλίουροσ , αγκάκι του Χριςτοφ (κ. 

Ραλιοφρι) 

Paliurus spina - christi 

5 Ρφροσ, αμυγδαλόμορφθ (κ. Γκορτςιά) Pyrus amygdaliformis 

6 Ρροφνοσ,  ακανκϊδθσ (κ. Τςαπουρνιά) Prunus spinosa 

7 άμνοσ , λυκιοειδισ Rhamnus lycioides 

Πίλαθαο 1: Θάκλνη νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηε δαζηθή βιάζηεζε ηεο ρώξαο. 

 

Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται τα φρυγανϊδθ φυτά που κρίκθκε 

ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμόν 159140/1077 Απόφαςθ του Υπουργείου Γεωργίασ ότι 

δεν είναι δυνατό να χαρακτθρίηουν τισ εκτάςεισ που καλφπτουν ωσ δαςικζσ, με τθν 

παραδοχι ότι τα φρφγανα δεν παρζχουν ςθμαντικι προςφορά προϊόντων, δεν 

εξαςφαλίηουν τθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ και βιολογικισ ιςορροπίασ ςε υπολογίςιμο 

βακμό και δεν εξυπθρετοφν τθ διαβίωςθ του ανκρϊπου ςτο φυςικό περιβάλλον. 
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Α/Α Είδοσ Φρφγανου (Ελλθνικι Ονομαςία) Είδοσ Φρυγάνου  

(Λατινικι Ονομαςία) 

1 Ανκυλλίσ του Χζρμαν (κ. Αλογοκφμαρο) Anthyllis hermanniae 

2 Αςπάραγγοσ, οξφφυλλοσ Asparagus acutifolius 

3 Αςπάραγγοσ,  άφυλλοσ (κ. Σπαράγια) Asparagus aphyllus 

4 Δορφκνιον, δαςφ Dorycnium hirsutum 

5 Είδθ του Κίςτου (κ. Λαδανιά, Αγριολαδανιά, 
Κουνοφκλα)  

Cistus 
incanus subsp. creticus 

6 Θφμοσ, κεφαλωτόσ (κ. Θυμάρι) Thymus capitatus 

7 Ευφορβία, ακανκόκαμνοσ (κ. Κουκουλοαφάνα) Euphorbia acanthothamnos 

8 Γενίςτα,  ακανκόκλαδοσ (κ. Αφάνα, Αχινοπόδι) Genista acanthoclada 

9 Γλομπουλαρία, άλυποσ  

10 Υπζρικον το εμπετρόφυλλον (Αγοφδουρασ)  

11 Κνουλα , κολλϊδθσ (κ. Ψυλλίςτρα) Inula viscosa 

12 Λεβαντοφλα,  ςτοιχάσ (κ. αγριολεβάντα) Lavandula stoechas 

13 Φλομίσ, καρποφόροσ (κ. Αςφάκα) Phlomis fruticosa 

14 Ροτιριον, ακανκωτόν (κ. Αςτοιβι, Ξυλοφάνα) Sacropoterium spinosum 

15 οςμαρίνοσ, φαρμακευτικόσ (κ. Δενδρολίβανο) Rosmarinus Officinalis 

16 οφςκοσ, οξφσ (κ. Λαγομθλιά)  Ruscus aculeatus 

17 Είδθ Ελελίςφακου (κ. Φαςκομθλιά)  Salvia officinalis 

18 Θφμβια (κ. Θροφμπι) Satureja thymbra 

19 Είδθ Θυμελαίασ (κ. Χαμολίοσ) cardopatium corymbosum 

Πίλαθαο 2:Είδε θξπγάλσλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δαζηθή βιάζηεζε ηεο ρώξαο. 
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Είναι ανάγκθ επίςθσ να κακοριςκεί θ ζννοια των όρων «αραιά» και «πενιχρά» 

ξυλϊδθσ βλάςτθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξυπθρζτθςθ των λειτουργιϊν που 

προαναφζραμε, διότι ςτθν πράξθ κα ζχει αποφαςιςτικι ςθμαςία για τθ διάκριςθ 

των οριακϊν λιβαδικϊν εκτάςεων.  

Για τθν αποφυγι λοιπόν ςυγχφςεων και για τθν ενιαία εκτίμθςθ του κριτθρίου τθσ 

βλαςτιςεωσ απ’ όλα τα αρμόδια όργανα και τισ επιτροπζσ, κακορίςτθκε το ποςοςτό 

καλφψεωσ από ξυλϊδθ βλάςτθςθ ςε 15% ωσ όριο φυτοκάλυψθσ, κάτω απ’ το οποίο 

κα χαρακτθρίηει τθν ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ ωσ χορτολιβαδικι και απ’ το οποίο και 

πάνω κα τθ χαρακτθρίηει ωσ δαςικι.  

Τα ςυνεκτιμϊμενα ςτοιχεία είναι πάντοτε ςτθν ουςία και ςτθν πράξθ οι 

προχποκζςεισ τθσ διατθριςεωσ τθσ φυςικισ και βιολογικισ ιςορροπίασ, κακϊσ και 

τθσ περιβαλλοντικισ επιδράςεωσ του ςυγκεκριμζνου τόπου ςτθ διαβίωςθ του 

ανκρϊπου, παράγοντεσ οι οποίοι δεν αναλφονται οφτε ςυγκεκριμενοποιοφνται, 

αλλά εν τοφτοισ ςυνεκτιμϊνται. 

Αναμφιςβιτθτα ο χαρακτθριςμόσ τθσ μορφισ μιασ εκτάςεωσ εξαρτάται απ’ τα 

πραγματικά ςτοιχεία τθσ κάκε περιπτϊςεωσ. Συνεπϊσ μόνο θ αυτοψία και τα 

αντικειμενικά κριτιρια τθσ φυτοκοινωνικισ ςυνκζςεωσ τθσ βλαςτιςεωσ είναι οι 

κακοριςτικοί παράγοντεσ τθσ διακρίςεωσ κάκε μορφισ, μαηί με τθν εκτίμθςθ και 

των άλλων ςτοιχείων (προςφορά προϊόντων, διατιρθςθ τθσ φυςικισ και βιολογικισ 

ιςορροπίασ ι εξυπθρζτθςθ τθσ διαβιϊςεωσ του ανκρϊπου μζςα ςτο φυςικό 

περιβάλλον). 

3) Το άρκρο 4 ειςάγει για πρϊτθ φορά ςτθν δαςικι νομοκεςία τθ διάκριςθ 

κατθγοριϊν των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων. Στθν παράγραφο 1 οι 

κατθγορίεσ που διακρίνονται αναφζρονται ςτισ λειτουργίεσ των δαςϊν (οι 

δαςοπονικοί ςκοποί). Φυςικά όταν οι ςκοποί, όπωσ ςυνθκζςτερα ςυμβαίνει ςτθν 

πράξθ, είναι ςφνκετοι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο κφριοσ ςκοπόσ. Στθν 

παράγραφο 2 οι κατθγορίεσ αναφζρονται ςτθ κζςθ των δαςϊν και δαςικϊν 

εκτάςεων. Ζτςι γίνεται μια ςαφισ διάκριςθ κατθγοριϊν, ανάλογα με τθ κζςθ ςε 

ςχζςθ με τισ ακτζσ, τουσ κφριουσ δρόμουσ, τα τουριςτικά κζντρα, τθν πρωτεφουςα 

κ.λ.π. Είναι φανερό ότι θ πρόβλεψθ των διακρίςεων αυτϊν προζκυψε όπωσ 
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φαίνεται απ’ τα επόμενα άρκρα, λόγω τθσ ανάγκθσ να κατανεμθκοφν ςτο χϊρο οι 

επιτρεπτζσ επεμβάςεισ για αλλαγι χριςεωσ, με τθν ελάχιςτθ δυνατι προςβολι των 

πιο πολφτιμων για τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ δαςϊν και δαςικϊν 

εκτάςεων. 

Από τθ μελζτθ των διατάξεων του Συντάγματοσ του 1975 και μετά τθν ανακεϊρθςι 

του το 2001 (άρκρα 24 και 117) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Νόμου 998/1979 

(άρκρο 3 και 80) προκφπτουν τα παρακάτω 

Ο χαρακτθριςμόσ των εκτάςεων ωσ δαςικϊν ι μθ ςτθρίηεται ςε βιολογικά, 

οικολογικά, περιβαλλοντικά, διαχειριςτικά χαρακτθριςτικά. Είναι γεγονόσ ότι ο 

οριςμόσ του δάςουσ που περιζχεται ςτο άρκρο 3 του Ν. 998/79 ςτθρίηεται ςε 

επιςτθμονικά κακαρά κριτιρια και είναι ο πιο πλιρθσ ιςτορικά απ’ όςουσ ζχουν 

επιχειρθκεί μζχρι ςιμερα. 

Ο δαςικόσ χαρακτιρασ μιασ ζκταςθσ δεν αποβάλλεται οποτεδιποτε και με 

οποιονδιποτε τρόπο κι αν άλλαξε θ χριςθ τθσ. 

Είναι ςθμαντικό να μθ διαςπάται το ενιαίο οικοςφςτθμα, που ςυνκζτουν όλα τα 

εδάφθ μζςα και επάνω από τα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ, αςχζτωσ αν 

καλφπτονται από ξυλϊδθ ι όχι βλάςτθςθ. 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία ωσ «λόφοσ» ορίηεται ζξαρςθ του εδάφουσ που ζχει 

απόλυτο φψοσ μζχρι 200 μζτρα. 

Με τθν ζννοια «ςποραδικι κάλυψθ» εννοείται θ φπαρξθ αυτοτελϊν ςυνθρεφϊν 

(πυκνισ εδαφοκάλυψθσ), φυτοενϊςεων (τοφφεσ, ςυνδενδρίεσ, ομάδεσ, λόχμεσ) ι 

μεμονωμζνων ατόμων ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν. 
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4. Φωτοερμθνεία 

4.1 Γενικά 

Κατά τον Καρτζρθ (1995) φωτοερμθνεία είναι «θ τζχνθ εξζταςθσ ενόσ αντικειμζνου 

πάνω ςτισ αεροφωτογραφίεσ με ςκοπό τθν αναγνϊριςι του και εκτίμθςθ τθσ 

ςπουδαιότθτάσ του». Θ διαδικαςία τθσ φωτοερμθνείασ διακρίνεται ςε φάςεισ οι 

οποίεσ όμωσ ςτθν πράξθ δεν ζχουν ςαφι όρια. Αυτζσ είναι οι εξισ: 

α) Ρροκαταρκτικι εξζταςθ. 

Στθν φάςθ αυτι ο φωτοερμθνευτισ αποφαςίηει για το ποια τεχνικι ι διαδικαςία κα 

ακολουκιςει ϊςτε να εντοπιςτοφν όλα τα ςθμαντικά αντικείμενα. Επίςθσ για το 

είδοσ του φωτιςμοφ και τθ μεγζκυνςθ που κα χρθςιμοποιιςει κακϊσ και για το 

είδοσ τθσ παρατιρθςθσ (ςτερεοςκοπικι ι μονοςκοπικι). 

β) Εντοπιςμόσ.  

Ο φωτοερμθνευτισ παρατθρεί τθν αεροφωτογραφία και διαπιςτϊνει ότι ςε κάποιο 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο υπάρχει κάτι. 

γ) Αναγνϊριςθ.  

Στο ςθμείο αυτό παρατθροφνται τα διάφορα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου 

όπωσ μζγεκοσ, ςχιμα κ.α. και ςφμφωνα με αυτά αναγνωρίηεται ωσ γνωςτό. Θ φάςθ 

αυτι μπορεί να είναι εφκολθ όπωσ θ αναγνϊριςθ ενόσ ςπιτιοφ ι ενόσ δζνδρου, 

αλλά και αρκετά δφςκολθ όπωσ ςτθν αναγνϊριςθ του είδουσ του δζνδρου. Γενικά 

ςωςτι αναγνϊριςθ απαιτεί πολλζσ φορζσ εκτόσ από τθν κακθμερινι και 

φωτοερμθνευτικι πείρα του φωτοερμθνευτι και άλλα βοθκθτικά ςτοιχεία όπωσ 

φωτογραφίεσ, ςχιματα, κλείδεσ κ.α. 

δ) Ταυτοποίθςθ.  

Το αναγνωριςμζνο αντικείμενο ςυνδζεται (ταυτοποιείται) αμζςωσ με κάποιο όνομα 

ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ θ ταυτοποίθςθ γίνεται ταυτόχρονα 

με τθν αναγνϊριςθ. 
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Οι παραπάνω φάςεισ, οι οποίεσ αποτελοφν τισ απλοφςτερεσ τεχνικζσ τθσ 

φωτοερμθνείασ, χαρακτθρίηονται με το γενικό όρο φωτοανάγνωςθ από οριςμζνουσ 

ςυγγραφείσ (Lueder, 1959). 

ε) Ανάλυςθ.  

Ωσ ανάλυςθ ορίηεται θ διαδικαςία διαχωριςμοφ ενόσ ςυνόλου ςε επί μζρουσ 

τμιματα ι ςτοιχεία. Ρροτοφ αρχίςει θ ανάλυςθ κα πρζπει να αποφαςιςτεί ποια 

αντικείμενα και ποια χαρακτθριςτικά τουσ κα αναλυκοφν. Ραράδειγμα, ο 

δαςολόγοσ κα αρχίςει με τθν αναγνϊριςθ και χαρακτθριςμό των δαςοπονικϊν 

ειδϊν, τθ δομι των ςυςτάδων κ.α., ο ειδικόσ ςτθν υδρονομία με τθν αναγνϊριςθ 

και χαρακτθριςμό του υδρονομικοφ δικτφου ι με τισ διαβρϊςεισ. Σφμφωνα με τον 

οριςμό θ ανάλυςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν ζννοια τθσ οριοκζτθςθσ. Δθλαδι με 

βάςθ ςυγκεκριμζνα ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία των αντικειμζνων και 

χαρακτθριςτικϊν τουσ οριοκετοφνται αυτά ςε ομοιογενείσ ομάδεσ. Θ οριοκζτθςθ 

αυτι για να είναι χριςιμθ κα πρζπει να γίνεται με ςυςτθματικό τρόπο και όχι 

τυχαία.  

ςτ) Ταξινόμθςθ. 

Θ ταξινόμθςθ των αντικειμζνων που αναγνωρίςκθκαν, ταυτοποιικθκαν και 

οριοκετικθκαν γίνεται ςυνικωσ για λόγουσ απλοφςτευςθσ και οικονομίασ. Κατά 

τθν ταξινόμθςθ τα αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο κοινό αλλά ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό, ομαδοποιοφνται ςε ζνα περιοριςμζνο αρικμό κατθγοριϊν. 

Ραράλλθλα με τθν ταξινόμθςθ γίνεται και θ κωδικοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

περιοχισ.  

η) Ρορίςματα – Συμπεράςματα.  

Στθν τελευταία αυτι φάςθ ςυνδυάηονται οι παρατθριςεισ και τα ςτοιχεία που 

πάρκθκαν από τισ αεροφωτογραφίεσ με τισ γνϊςεισ από άλλεσ πθγζσ ι τθν εμπειρία 

και εξάγονται ςυμπεράςματα.  

Ο αρικμόσ και θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται για μια περιοχι 

εξαρτοφνται κυρίωσ από τθν ικανότθτα, εκπαίδευςθ και πείρα του φωτοερμθνευτι. 
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Ο ζμπειροσ φωτοερμθνευτισ χρθςιμοποιεί τθν οπτικι αντίλθψθ και ςτερεοςκοπικι 

οξφτθτα για να αναλφςει τισ αεροφωτογραφίεσ και να ςυλλζξει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ.  

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό που πρζπει να παρουςιάηει ο φωτοερμθνευτισ είναι θ 

μεκοδικότθτα ςτθ δουλειά του. Χρειάηεται, δθλαδι, μια τυποποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ φωτοερμθνείασ για να επιτευχκοφν άριςτα κατά το δυνατόν 

αποτελζςματα και να αποφευχκεί θ ςφγχυςθ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω 

μεκοδικότθτασ ακολουκοφνται οι παρακάτω διαδικαςίεσ: 

1. Γενικι εκτίμθςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ και μετά ςυλλογι ςυγκεκριμζνων 

πλθροφοριϊν. Ωσ γενικζσ εκτιμιςεισ κεωροφνται αυτζσ που ςυλλζγονται με τθν 

πρϊτθ ματιά για ολόκλθρθ τθν περιοχι. Λόγου χάρθ, αν το ανάγλυφο τθσ περιοχισ 

είναι ζντονο, αν υπάρχουν δαςικζσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, το δάςοσ είναι 

γενικά αραιό κ.τ.λ. Αντίκετα, οι ςυγκεκριμζνεσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

ςχετίηονται με το είδοσ των δζνδρων, τθ κζςθ τουσ, τθν ζκταςθ που καταλαμβάνει 

το κάκε δαςοπονικό είδοσ κ.λ.π. 

2. Φωτοερμθνεία (ανάλυςθ) κάκε φορά ενόσ μόνο κζματοσ. Ραράδειγμα, 

ςυλλογι όλων των πλθροφοριϊν για τθν πυκνότθτα του δάςουσ και ζπειτα εξζταςθ 

του υδρογραφικοφ δικτφου τθσ περιοχισ. 

3. Φωτοερμθνεία από γνωςτά ςε άγνωςτα αντικείμενα και χαρακτθριςτικά. Ο 

φωτοερμθνευτισ πρζπει να διακρίνει τα γνωςτά αντικείμενα με βάςθ τθν εμπειρία 

του ι άλλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν. Για τα άγνωςτα αντικείμενα κα πρζπει να 

απαντθκεί αν αυτά ςχετίηονται με το αντικείμενο ι με το κζμα το οποίο αναλφεται. 

Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι τότε θ ανάλυςθ για το αντικείμενο αυτό ςταματά, 

αλλιϊσ ςυνεχίηεται. 

Άλλοι παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθν επιτυχία τθσ φωτοερμθνείασ είναι θ 

ποιότθτα των αεροφωτογραφιϊν κακϊσ και τα όργανα και υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν φωτοερμθνεία όπωσ είναι τα ςτερεοςκόπια, οι κλείδεσ 

κ.α. 
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Τζλοσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ χρθςιμοποίθςθ των αεροφωτογραφιϊν δεν 

αντικακιςτά πλιρωσ τισ επίγειεσ παρατθριςεισ αλλά τισ ςυμπλθρϊνει.  

4.2 τοιχεία φωτοερμθνείασ 

Σφμφωνα με τον Καρτζρθ (1995) θ διαδικαςία τθσ φωτοερμθνείασ γίνεται 

ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα με το ςυνδυαςμό διάφορων βοθκθτικϊν ςτοιχείων 

αναγνϊριςθσ. Τα βοθκθτικά αυτά ςτοιχεία είναι τα παρακάτω: 

α) Φωτογραφικόσ τόνοσ του γκρι και χρϊμα 

Ο φωτογραφικόσ τόνοσ του γκρι είναι μια παράμετροσ που εκφράηει τθ ςχετικι 

ποςότθτα του φωτόσ που ανακλάται από ζνα αντικείμενο και ςθμειϊνεται πάνω 

ςτο αςπρόμαυρο φιλμ. Στισ αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ ο τόνοσ κυμαίνεται από 

άςπρο μζχρι μαφρο με ενδιάμεςεσ διαβακμίςεισ του γκρι. Βαςικό ςτοιχείο ςτθ 

δαςικι φωτοερμθνεία είναι ότι το ανκρϊπινο μάτι ζχει τθν ικανότθτα να διακρίνει 

μικρζσ αλλαγζσ του τόνου του γκρι, μζχρι είκοςι (20) ςυγκεκριμζνα. Σε αρκετζσ 

όμωσ περιπτϊςεισ περιςςότερο ςθμαντικό είναι θ διαφορά του τόνου. Αυτι μπορεί 

να βελτιωκεί με τθ χριςθ οριςμζνων φίλτρων κατά τθν εκτφπωςθ του φίλμ. 

Ο τόνοσ ενόσ αντικειμζνου δεν είναι πάντα ο ίδιοσ ςε όλεσ τισ αεροφωτογραφίεσ 

αλλά πακαίνει ςοβαρζσ μεταβολζσ. Οι αιτίεσ των αλλαγϊν είναι οι παρακάτω: 

 Ο τφποσ του φιλμ 

 Θ εμφάνιςθ του φιλμ (δθλαδι ο τρόποσ εμφάνιςθσ και το είδοσ του 

φωτογραφικοφ χαρτιοφ) 

 Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κατά τθ ςτιγμι λιψθσ των αεροφωτoγραφίων 

 Οι τοπογραφικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ (θ ζκκεςθ και θ κλίςθ του 

αναγλφφου, οι ςυνκικεσ υγραςίασ του εδάφουσ) 

 Θ κζςθ του αντικειμζνου πάνω ςτθν αεροφωτογραφία 

 Θ κατάςταςθ των ςυςτάδων (θλικία και είδοσ των δαςοπονικϊν ειδϊν, θ 

μορφι τθσ κόμθσ) 
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Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ ταξινόμθςθ των αντικειμζνων με κριτιριο μόνο τισ 

απόλυτεσ τιμζσ του τόνου ζχει τα ςτοιχεία τθσ υποκειμενικότθτασ και για το λόγο 

αυτό κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με προςοχι. Οι Raup και Denny (1950) κεωροφν 

ότι ο τόνοσ είναι από τα λιγότερα ςθμαντικά κριτιρια φωτοερμθνείασ τθσ 

βλάςτθςθσ. Αντίκετα, ο Tator (1951) κεωρεί τθν διαφορά αυτι του τόνου 

ςθμαντικι, ενϊ ο Schulte (1951) αναφζρει ότι ςτθν περίπτωςθ αμιγϊν ςυςτάδων θ 

χρθςιμοποίθςθ αποκλειςτικά του τόνου είναι ςθμαντικι μόνο για τισ 

αεροφωτογραφίεσ μικρισ κλίμακασ.  

Το χρϊμα ςτισ ζγχρωμεσ και ζγχρωμεσ υπζρυκρεσ αεροφωτογραφίεσ είναι πιο 

χριςιμο ςτοιχείο φωτοερμθνείασ των φυςικϊν πόρων. Ζχει αποδειχκεί ότι το 

ανκρϊπινο μάτι ζχει τθ δυνατότθτα να διακρίνει πολφ περιςςότερεσ διαβακμίςεισ 

ενόσ χρϊματοσ από αυτζσ του γκρι. Από αυτό ςυμπεραίνεται ότι θ δυνατότθτα 

ςυλλογισ πλθροφοριϊν από ζγχρωμεσ αεροφωτογραφίεσ είναι πολφ μεγαλφτερθ 

από τισ αςπρόμαυρεσ. Ππωσ και ςτισ αςπρόμαυρεσ αεροφωτογραφίεσ, ζτςι και ςτισ 

ζγχρωμεσ θ αντίκεςθ του χρϊματοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν φωτοερμθνεία 

των αντικειμζνων και θ απόδοςθ του χρϊματοσ επθρεάηεται από τουσ ίδιουσ 

παράγοντεσ όπωσ και ο τόνοσ του γκρι. 

β) Μζγεκοσ 

Το μζγεκοσ ενόσ αντικειμζνου που απεικονίηεται ςε μια αεροφωτογραφία είναι ζνα 

ςθμαντικό ποςοτικό ςτοιχείο, το οποίο εξαρτάται από τθν κλίμακα τθσ 

αεροφωτογραφίασ. Διακρίνεται ςε ςχετικό και απόλυτο. Σχετικό είναι το μζγεκοσ 

ενόσ άγνωςτου αντικειμζνου ωσ προσ ζνα γνωςτό, ενϊ το απόλυτο μζγεκοσ 

υπολογίηεται με φωτογραμμετρικζσ μεκόδουσ. 

γ) Σχιμα 

Το ςχιμα των αντικειμζνων δίνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςτον φωτοερμθνευτι. 

Ρολλά αντικείμενα αναγνωρίηονται εφκολα μόνο από το ςχιμα τουσ μετά από 

μονοςκοπικι ι ςτερεοςκοπικι παρατιρθςθ των αεροφωτογραφιϊν. Βεβαίωσ αυτό 

προχποκζτει ότι ο φωτοερμθνευτισ ζχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίηει αντικείμενα 

με βάςθ το ςχιμα τουσ όπωσ φαίνεται από άλλθ οπτικι γωνία όπωσ είναι θ κάτοψι 
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τουσ. Το ςχιμα των αντικειμζνων εξαρτάται από τθ κζςθ που ζχουν αυτά ςτθν 

αεροφωτογραφία. Στο κζντρο τθσ αεροφωτογραφίασ τα αντικείμενα απεικονίηονται 

ακριβϊσ από πάνω, ενϊ ςτα άκρα τθσ αεροφωτογραφίασ λόγω τθσ τοπογραφικισ 

μετατόπιςθσ παρατθροφνται από λοξι γωνία. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ των 

δαςοπονικϊν ειδϊν ο φωτοερμθνευτισ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του ότι αυτά 

αλλάηουν το ςχιμα τθσ κόμθσ τουσ με τθν πάροδο των ετϊν. Για το λόγο αυτό το 

ςχιμα τθσ κόμθσ των δζνδρων δεν πρζπει να είναι κακοριςτικόσ αλλά βοθκθτικόσ 

παράγοντασ αναγνϊριςισ τουσ, διότι επθρεάηεται από τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του 

δζνδρου. 

Το ςχιμα τθσ κόμθσ δεν μπορεί να αναγνωριςκεί πλιρωσ ςε περιπτϊςεισ αρκετά 

κλειςτϊν ςυςτάδων ςτισ οποίεσ τα γειτονικά δζνδρα αλλθλεπικαλφπτονται ςε 

μεγάλο βακμό.  

δ) Σκιά 

Οι ςκιζσ των αντικειμζνων αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ φωτοερμθνείασ 

αν ερμθνευτοφν ςωςτά. Το μζγεκοσ και το ςχιμα τθσ ςκιάσ εξαρτάται από το 

μζγεκοσ και το ςχιμα του αντικειμζνου. Επίςθσ, το μζγεκοσ τθσ ςκιάσ εξαρτάται και 

από τθ κζςθ του ιλιου. Στθν περίπτωςθ των αεροφωτογραφιϊν, το μζροσ τθσ ςκιάσ 

που φαίνεται εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ τοπογραφικισ μετατόπιςθσ που 

πακαίνει το αντικείμενο και από τθ κζςθ του αντικειμζνου ςε ςχζςθ με το ναδίρ. Θ 

φπαρξθ τθσ ςκιάσ ζχει και πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τα οποία είναι τα 

παρακάτω. 

Τα πλεονεκτιματα είναι τα εξισ: 

α) Είναι δυνατι θ μζτρθςθ του φψουσ των μεμονωμζνων δζνδρων, 

β) Είναι θ δυνατι θ αναγνϊριςθ των δαςοπονικϊν ειδϊν και άλλων αντικειμζνων, 

γ) Βελτιϊνεται θ αίςκθςθ του ανάγλυφου. 

Αντίκετα τα μειονεκτιματα είναι: 
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α) Είναι πολφ δφςκολθ ζωσ αδφνατθ θ ςυλλογι πλθροφοριϊν από τισ περιοχζσ που 

καλφπτονται από ςκιά. Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου εξαιτίασ του ανάγλυφου ι 

ςφννεφων καλφπτονται ολόκλθρεσ περιοχζσ από ςκιά. 

β) Θ κάλυψθ των διακζνων ενόσ δάςουσ από ςκιζσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπερεκτίμθςθ του βακμοφ ςυγκόμωςθσ.  

γ) Εξαιτίασ των ςκιϊν ο τόνοσ αραιϊν ςυςτάδων είναι πολλζσ φορζσ ςκουρότεροσ 

από αυτζσ των κλειςτϊν ςυςτάδων. 

ε) Υφι 

Υφι είναι θ ςυχνότθτα αλλαγϊν των τόνου πάνω ςτθν αεροφωτογραφία, θ οποία 

προκφπτει όταν ζνασ αρικμόσ πολφ μικρϊν αντικειμζνων παρατθροφνται ωσ 

ςφνολο. Ρροφανϊσ ο κακοριςμόσ των πολφ μικρϊν αντικειμζνων και κατ’ επζκταςθ 

τθσ υφισ εξαρτάται από τθν κλίμακα τθσ αεροφωτογραφίασ. Πςο μικρότερθ θ 

κλίμακα τόςο λεπτότερθ  είναι θ υφι. Σε αεροφωτογραφίεσ μεγάλθσ κλίμακασ θ 

υφι αναφζρεται ςτθν κόμθ μεμονωμζνων δζνδρων, ενϊ ςε αεροφωτογραφίεσ 

μικρισ κλίμακασ αναφζρεται ςτθν κομοςτζγθ του δάςουσ γιατί ζχουν χακεί οι 

λεπτομζρειεσ των μεμονωμζνων κομϊν.  

Γενικά θ υφι είναι το αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ του τόνου, του μεγζκουσ, του 

ςχιματοσ και τθσ ςκιάσ των μικρϊν αντικειμζνων. Διακρίνεται ςε : 

 Στιλπνι (επιφάνεια ιρεμου νεροφ) 

 Απαλι (ποολίβαδα, εγκαταλειμμζνοι αγροί για ζνα ι δφο χρόνια, γυμνό 

ζδαφοσ) 

 Λεπτι (καμνολίβαδα, εγκαταλειμμζνοι για πάνω από πζντε χρόνια αγροί, 

αναγζννθςθ δάςουσ) 

 Τραχεία (κομοςτζγθ πυκνοφ δάςουσ κορμιδίων) 

 Χονδροειδισ (ςχετικά ανοιχτζσ ςυςτάδεσ γθραιϊν ατόμων ιδιαίτερα 

πλατυφφλλων) 

 Κυματοειδισ (επιφάνεια ελαφρϊσ ταραγμζνθσ κάλαςςασ) 
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 Γραμμικι (οργανωμζνοσ αγρόσ ι αγρόσ με γραμμικζσ καλλιζργειεσ όπωσ 

καλαμπόκι ι οπωροφόρα) 

 Κυλιδωτι ι Στικτι 

ςτ) Διάταξθ 

Ωσ διάταξθ ορίηεται θ κατά χϊρο διευκζτθςθ των αντικειμζνων και μπορεί να είναι 

φυςικι ι ανκρωπογενισ. Θ φυςικι διάταξθ ςυνικωσ είναι αποτζλεςμα τθσ 

τοπογραφίασ του εδάφουσ και αναφζρεται ςτο υδρογραφικό δίκτυο, ςτθ διάταξθ 

των αγρϊν, ςτθ διάβρωςθ του εδάφουσ, ςτα φυςικά δάςθ κ.λ.π. Ραραδείγματα 

ανκρωπογενοφσ διάταξθσ είναι οι τεχνθτζσ (με βακμίδεσ) αναδαςϊςεισ, οι 

δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ, οι αποψιλωτικζσ υλοτομίεσ, οι υλοτομίεσ κατά λωρίδεσ 

κακϊσ και το δίκτυο δρόμων και αντιπυρικϊν ηωνϊν. Θ διάταξθ είναι πιο εφκολο να 

μελετθκεί και να προςδιοριςτεί από τισ αεροφωτογραφίεσ παρά από το ζδαφοσ.  

η) Σχζςθ με το περιβάλλον  

Το ςτοιχείο αυτό δεν ςχετίηεται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου αλλά βοθκά 

ςτο να ςυςχετίςει τα αντικείμενα ι τθ κζςθ αυτϊν με άλλα αντικείμενα και 

καταςτάςεισ ι με το περιβάλλον. Συγκεκριμζνα, το υψόμετρο μπορεί να βοθκιςει 

και να προςανατολίςει τθν αναγνϊριςθ των δαςοπονικϊν ειδϊν, αφοφ μια ομάδα 

από αυτά κα αποκλειςτεί λόγω τθσ διαφορετικισ ηϊνθσ εξάπλωςθσ. Επίςθσ, θ 

ζκκεςθ επθρεάηει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθν εξάπλωςθ των ειδϊν. Τζλοσ, με 

επαγωγικι διαδικαςία οριςμζνα αντικείμενα και χαρακτθριςτικά που εντοπίηονται 

και αναγνωρίηονται ςτισ αεροφωτογραφίεσ, μπορεί να οδθγιςουν το 

φωτοερμθνευτι ςτθν ζμμεςθ αναγνϊριςθ ι υπολογιςμό άλλων χαρακτθριςτικϊν ι 

καταςτάςεων. 

4.3 Βοθκιματα φωτοερμθνείασ 

Τα παρακάτω βοθκιματα είναι χριςιμα ςτθν ορκότερθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά 

με τον χαρακτθριςμό μιασ ζκταςθσ, όπωσ επίςθσ και ςτθν εκπαίδευςθ των νζων 

φωτοερμθνευτϊν. Σφμφωνα με τον Καρτζρθ (1995) τα βοθκιματα αυτά είναι: 

α) Ειδικά ςτερεογράμματα 
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Τα ειδικά ςτερεογράμματα είναι ςτερεογράμματα τα οποία ςυνοδεφονται με 

επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ όπωσ είναι θ θμερομθνία λιψθσ των 

αεροφωτογραφιϊν, τθν κλίμακα αυτϊν, το δαςοπονικό είδοσ που απεικονίηεται, τθ 

μζςθ πυκνότθτα των ςυςτάδων, τον ξυλϊδθ όγκο ανά μονάδα επιφάνειασ, το 

υψόμετρο, τθν περιοχι, τθν ζκκεςθ, τθν κλίςθ κ.λ.π. Θ βοικεια που δίνουν ςτον 

φωτοερμθνευτι είναι να μπορεί να ςυγκρίνει τθ γνωςτι κατάςταςθ του ειδικοφ 

ςτερεογράμματοσ με τθν άγνωςτθ πλθροφορία των αεροφωτογραφίων και να 

καταλιξει ςε αξιόπιςτα αποτελζςματα. Για καλφτερθ όμωσ απόδοςθ είναι ςκόπιμο 

τα ειδικά αυτά ςτερεογράμματα να είναι τθσ ίδιασ κλίμακασ και του ίδιου τφπου 

αεροφωτογραφιϊν με αυτζσ που φωτοερμθνεφονται. Επίςθσ, για να είναι 

αποτελεςματικι θ χριςθ τουσ κα πρζπει για κάκε περιοχι να υπάρχει μια ςειρά 

από αυτά θ οποία κα καλφπτει όλεσ τισ πικανζσ περιπτϊςεισ και καταςτάςεισ που 

υπάρχουν ςε αυτι. 

β) Κλείδεσ φωτοερμθνείασ ι αναγνϊριςθσ 

Αποτελοφν ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τον αρχάριο φωτοερμθνευτι. Οι κλείδεσ 

βλάςτθςθσ διακρίνονται βαςικά ςε δφο κατθγορίεσ: 

1) Επιλογικζσ.  

Είναι ςτερεογράμματα κατακόρυφων αεροφωτογραφιϊν, πλάγιεσ 

αεροφωτογραφίεσ, διαγράμματα, επίγειεσ φωτογραφίεσ ι ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω, οι οποίεσ δείχνουν τθν τυπικι εμφάνιςθ των υπό φωτοερμθνεία 

αντικειμζνων ι καταςτάςεων. Τα παραπάνω μπορεί να ςυνοδεφονται από 

περιγραφζσ των μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν (ςχιμα κόμθσ, κλάδων, κ.α.) 

κακϊσ και των φωτογραφικϊν ςτοιχείων τθσ φωτοερμθνείασ. Οι κλείδεσ αυτζσ 

ζχουν ςυγκριτικι χριςθ. Ο φωτοερμθνευτισ μετά από ςφγκριςθ επιλζγει από τθν 

κλείδα τθν περίπτωςθ που ταιριάηει περιςςότερο ςτο αντικείμενο ι ςτθν 

κατάςταςθ που φωτοερμθνεφει. 

2) Διχοτομικζσ.  

Αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε θ φωτοερμθνεία να γίνεται ςταδιακά από τισ 

γενικζσ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ αντικειμζνων ι καταςτάςεων με τθ μορφι 
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εναλλακτικϊν λφςεων από τισ οποίεσ ο φωτοερμθνευτισ απορρίπτει κάκε φορά τθ 

μία μζχρι να καταλιξει ςτθν πικανι τελικι κατθγορία. Θ χριςθ τουσ χρειάηεται 

μεγάλθ προςοχι, ιδιαίτερα όςο πλθςιάηουμε ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ γιατί τα 

χαρακτθριςτικά των λφςεων διαφζρουν ελάχιςτα και μεγαλϊνει θ πικανότθτα 

ςφάλματοσ.  

Οι Avery και Serna (1955) αναφζρουν ότι εκτόσ των παραπάνω κλειδϊν υπάρχουν 

και οι τεχνικζσ και μθ τεχνικζσ (για ζμπειρουσ και αρχάριουσ αντίςτοιχα) και οι 

άμεςεσ και ζμμεςεσ (για αντικείμενα ι καταςτάςεισ που αναγνωρίηονται άμεςα ι 

ζμμεςα ςτισ αεροφωτογραφίεσ). 

4.4 Αεροφωτογραφίεσ - Ορκοφωτοχάρτεσ 

Θ φωτοερμθνεία ζχει αποδειχτεί αρκετά χριςιμθ για τθ ςυλλογι δεδομζνων και 

ςτοιχείων οφτωσ ϊςτε μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία τουσ να παραχκεί νζα 

πλθροφορία και να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν λιψθ αποφάςεων και ςχεδιαςμοφ 

ςτρατθγικϊν πρόλθψθσ, διαχείριςθσ και προςταςίασ για μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων αυτϊν είναι δυνατό να γίνει είτε από επίγειεσ 

παρατθριςεισ, διαδικαςία θ οποία είναι ιδιαίτερα δφςκολθ και χρονοβόρα, είτε 

από τισ αεροφωτογραφίεσ και τουσ ορκοφωτοχάρτεσ. 

1. Αεροφωτογραφίεσ. 

Αεροφωτογραφίεσ είναι φωτογραφίεσ τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ οι οποίεσ τθν 

απεικονίηουν από ςυγκεκριμζνο φψοσ πάνω από αυτιν. Θ λιψθ τουσ γίνεται από 

αεροπλάνο ι ελικόπτερο και εμφανίηονται πάντα πάνω ςε αυτζσ ςτοιχεία όπωσ 

είναι θ θμερομθνία λιψθσ τουσ, θ κλίμακά τουσ, το φψοσ από το οποίο ζγινε θ 

λιψθ, θ γωνία λιψθσ, θ πορεία πτιςθσ του αεροπλάνου.  

2. Ορκοφωτογραφίεσ. 

Οι ορκοφωτογραφίεσ είναι διορκωμζνεσ φωτογραφίεσ οι οποίεσ παράγονται από 

αεροφωτογραφίεσ, ςτισ οποίεσ τα ςθμεία του αναγλφφου βρίςκονται ςτθν 

ορκογραφικι τουσ κζςθ και ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ κλίμακα. Το πλεονζκτθμα των 

ορκοφωτογραφιϊν είναι ότι περιζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ μιασ 
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κοινισ κατακόρυφθσ αεροφωτογραφίασ και τθ γεωμετρικι ακρίβεια ενόσ χάρτθ 

(Καρτζρθσ, 1995). 

3. Ορκοφωτοχάρτεσ. 

Οι ορκοφωτοχάρτεσ παρουςιάηουν ίδια γεωμετρικά χαρακτθριςτικά με ζνα κοινό 

χάρτθ, ενϊ διατθροφν το πλεονζκτθμα των ποιοτικϊν πλθροφοριϊν που ζχει θ 

φωτογραφία. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα να ςυμπλθρωκεί με οποιεςδιποτε 

χαρτογραφικζσ πλθροφορίεσ (οδικό δίκτυο, ιδιοκτθςίεσ, τοπωνφμια, αρικμοφσ 

ιδιοκτθςιϊν κ.τ.λ.).  

(Ρθγι: http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=YyoeYbyGUsnDMiFu, τελευταία 

πρόςβαςθ 15-10-2011). 

http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=YyoeYbyGUsnDMiFu


Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  49 

5. Περιγραφι τθσ περιοχισ μελζτθσ 

5.1 Ιςτορικά ςτοιχεία για τον Διμο Διονφςου 

Θ ςθμερινι κζςθ του Διονφςου είναι ίδια με αυτι του αρχαίου διμου τθσ Ικαρίασ, 

ςτουσ πρόποδεσ του Ρεντελικοφ όρουσ ςτθν Αττικι. Θ Ικαρία ιταν ζνασ από τουσ 

μεγαλφτερουσ και πολυπλθκζςτερουσ διμουσ και ανικε ςτθν Αιγθίδα φυλι, τθ 

δεφτερθ από τισ δζκα φυλζσ ςτισ οποίεσ ο Κλειςκζνθσ είχε χωρίςει διοικθτικά τθν 

Ακινα. 

Ο διμοσ τθσ Ικαρίασ είχε πάρει το όνομά του από τον ανϊτατο άρχοντα, τον Ικάριο. 

Πταν, ςφμφωνα με τον μφκο, ο κεόσ του κραςιοφ Διόνυςοσ περιπλανϊμενοσ ςτθν 

Αττικι βρζκθκε ςτθν Ικαρία, ζγινε δεκτόσ από τον Ικάριο με πολλζσ τιμζσ. Από 

ευγνωμοςφνθ για τθ φιλοξενία του άρχοντα, ο Διόνυςοσ του ζμακε τθν τζχνθ τθσ 

αμπελουργίασ και τθσ οινοποιίασ. Από τότε όλοι οι κάτοικοι τθσ Αττικισ ζμακαν πϊσ 

να καλλιεργοφν τα αμπζλια και να παράγουν κραςί. 

Θ ςθμερινι του ονομαςία αποδόκθκε μετά τισ αναςκαφζσ του 1888, με τισ οποίεσ 

ανακαλφφκθκαν ερείπια ναοφ αφιερωμζνου ςτο κεό Διόνυςο, ςτθν περιοχι τθσ 

απεντϊςασ.  

Το μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ ανικε ςτον Αςθμάκθ Θλιόπουλο, 

μεγαλοκτθματία από τθ Μ. Αςία, ο οποίοσ είχε τίτλουσ κατοχισ από τον Σουλτάνο. 

Το τςιφλίκι αυτό κάλυπτε μια μεγάλθ ζκταςθ από τθν Ερυκραία μζχρι το 

Μαρακϊνα. 

Μζχρι το 1900 οι κάτοικοι τθσ περιοχισ ιταν νομάδεσ κτθνοτρόφοι, 

Σαρακατςαναίοι που είχαν ζρκει από τθν περιοχι των Αγράφων με πολλά 

γιδοπρόβατα. Μεταπολεμικά, και ενϊ ζνα μεγάλο τμιμα του δάςουσ είχε 

καταςτραφεί ςτθν κατοχι, ο Διόνυςοσ κατοικικθκε από νθςιϊτεσ λαξευτζσ 

μαρμάρων, οι οποίοι προζρχονταν κυρίωσ από τα νθςιά Τινο, Κάρπακο και Άνδρο 

και οι οποίοι εργάηονταν ςτα λατομεία μαρμάρων τθσ Ρεντζλθσ τα οποία ιταν 

πλοφςια ςε λευκό μάρμαρο. Θ ςυγκοινωνία μεταξφ Διονφςου και Κθφιςιάσ γινόταν 

με μια ςοφςτα θ οποία ςτθ ςυνζχεια αντικαταςτάκθκε από μια τρίκυκλθ μθχανι. 

Υπιρχε επίςθσ ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ κακϊσ λειτουργοφςε τρζνο το οποίο 
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μετζφερε τα μάρμαρα ςτο άλςοσ τθσ Κθφιςιάσ. Ερείπια του ςτακμοφ αυτοφ 

ςϊηονται μζχρι ςιμερα (Ρθγι: http://www.dionysos.gr/?q=node/2, τελευταία 

πρόςβαςθ 31/10/2011). 

5.2 Όρια του Διμου Διονφςου 

Τθ δεκαετία του 1960, ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ Νζα Αιολίδα κατάφερε με 

δικαςτικοφσ αγϊνεσ να πάρει το τμιμα τθσ γθσ που είναι ςιμερα ο Διόνυςοσ και να 

το εντάξει ςτο ςχζδιο πόλθσ. Το 1971 ο Διόνυςοσ απογράφθκε ωσ αυτοτελισ 

οικιςμόσ με 836 κατοίκουσ και το 1979 ςυςτάκθκε ωσ Κοινότθτα Διονφςου με 250, 

τότε, κατοίκουσ. Από τισ 01-01-2007 προιχκθ ςε Διμο.  

Στισ 01-01-2011 ςυςτάκθκε ο νζοσ Καλλικρατικόσ Διμοσ Διονφςου, ο οποίοσ 

αποτελείται από τουσ Ρροκαποδιςτριακοφσ Διμουσ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξθσ, 

Διονφςου, Δροςιάσ και τισ Κοινότθτεσ Δροςιάσ, Κρυονερίου και Σταμάτασ και ανικει 

ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ. Οι Ρροκαποδιςτριακοί Διμοι 

μετατράπθκαν ςε Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του νζου Διμου. Θ ζκταςθ του νζου Διμου 

είναι 68,66 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πλθκυςμόσ του 32.986 κάτοικοι ςφμφωνα 

με τθν απογραφι του 2001. (Ρθγι: http://www.dionysos.gr/?q=node/2, τελευταία 

πρόςβαςθ 31/10/2011). 

Τα γεωγραφικά όρια του νζου Καλλικρατικοφ Διμου του Διονφςου είναι τα εξισ: 

Βόρεια : Συνορεφει με τον Διμο Ωροποφ 

Νότια: Συνορεφει με τουσ Διμουσ Ρεντζλθσ και Κθφιςιάσ 

Ανατολικά: Συνορεφει με τον Διμο Μαρακϊνοσ και  

Δυτικά: Συνορεφει με τον Διμο Αχαρνϊν 

http://www.dionysos.gr/?q=node/2
http://www.dionysos.gr/?q=node/2
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Εηθόλα 1: Όξηα Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Δηνλύζνπ (Πεγή: Υπόβαζξν νξζνθσηνράξηεο Google Earth, 

2008, Πνιύγσλν: http://geodata.gov.gr, ηειεπηαία πξόζβαζε: 14-10-2011). 

 

 

Εηθόλα 2: Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Δηνλύζνπ (Πεγή: Υπόβαζξν 

νξζνθσηνράξηεο Google Earth, 2008, Πνιύγσλν: http://geodata.gov.gr, ηειεπηαία πξόζβαζε: 14-

10-2011). 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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5.3 Όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ 

Τα γεωγραφικά όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ςυμπίπτουν με 

τα διοικθτικά όρια του Διμου Διονφςου ςφμφωνα με το πρόγραμμα Καποδίςτριασ. 

Θ επιφάνεια τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι 20.142, 69 ςτρζμματα. Ακολουκεί ο χάρτθσ 

αναφοράσ τθσ περιοχισ μελζτθσ (Εικόνα 3, Χάρτθσ Νο 1 ςτο παράρτθμα). 

 

 

 

Εηθόλα 3: Φάξηεο αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

(Πεγή δεδνκέλσλ. http://geodata.gov.gr,Τειεπηαία πξόζβαζε: 14/10/2011). 

http://geodata.gov.gr/
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Εηθόλα 4: Όξηα Καπνδηζηξηαθνύ Δήκνπ Δηνλύζνπ (Πεγή: Υπόβαζξν νξζνθσηνράξηεο Google 

Earth, 2008, Πνιύγσλν: http://geodata.gov.gr, ηειεπηαία πξόζβαζε: 19-10-2011). 

 

 

 

Εηθόλα 5: Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε Καπνδηζηξηαθνύ Δήκνπ Δηνλύζνπ (Πεγή: Υπόβαζξν 

νξζνθσηνράξηεο Google Earth, 2008, Πνιύγσλν: http://geodata.gov.gr, ηειεπηαία πξόζβαζε: 19-

10-2011). 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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5.4 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν περιοχι μελζτθσ 

5.4.1 Μορφολογία - Ανάγλυφο 

Στθν περιοχι μελζτθσ το υψόμετρο ποικίλλει κακϊσ υπάρχουν περιοχζσ από πολφ 

χαμθλό ζωσ υψθλό υψόμετρο. Από τισ ιςοχψείσ καμπφλεσ που προζρχονται από τα 

τοπογραφικά διαγράμματα τθσ Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ, κλίμακασ 1:5.000 

διαπιςτϊνεται ότι το χαμθλότερο υψόμετρο είναι τα 240 μζτρα και το υψθλότερο 

είναι 1.080 μζτρα, που αντιςτοιχεί ςτθν υψθλότερθ κορυφι τθσ περιοχισ. 

Τα διακζςιμα τοπογραφικά διαγράμματα ψθφιοποιικθκαν αφοφ προθγουμζνωσ 

ζγινε θ ειςαγωγι τουσ ςτο λογιςμικό ArcGIS 10 και γεωαναφζρκθκαν ςτο προβολικό 

ςφςτθμα ΕΓΣΑ ϋ87. Στθ ςυνζχεια προζκυψε ο χάρτθσ ψθφιακοφ μοντζλου εδάφουσ 

(Εικόνα 6, Χάρτθσ Νο 2 ςτο παράρτθμα) με τθ διαδικαςία τθσ Τριγωνοποίθςθσ 

Delannay (Triangulated Irregular Network -ΤΙΝ) ο οποίοσ απεικονίηεται παρακάτω. 

 

Εηθόλα 6: Φάξηεο ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

(Πεγή: Τνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα Γ.Υ.Σ.) 
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Οι κλίςεισ που επικρατοφν ςτθν περιοχι του Διονφςου είναι ποικίλεσ και 

κυμαίνονται όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω χάρτθ από 0 – 70 %. Ραρατθρείται ότι 

ςτθ κζςθ τθν οποία βρίςκεται ο οικιςμόσ του Διονφςου οι κλίςεισ είναι μεταξφ 0 και 

17%. 

Ο χάρτθσ κλίςεων (Εικόνα 7, Χάρτθσ Νο 3 ςτο παράρτθμα) προζκυψε από το 

ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ που δθμιουργικθκε προθγουμζνωσ. 

 

Εηθόλα 7: Φάξηεο θιίζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

Οι εκκζςεισ ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι ποικίλεσ όπωσ προκφπτει από τον χάρτθ 

εκκζςεων ωσ προσ τον ορίηοντα που απεικονίηεται παρακάτω (Εικόνα 8, Χάρτθσ Νο 

4 ςτο παράρτθμα). Ο χάρτθσ δθμιουργικθκε από το ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ. 
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Εηθόλα 8: Φάξηεο εθζέζεσλ σο πξνο ηνλ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

5.4.2 Εδαφικζσ ςυνκικεσ – Σφποι εδαφϊν 

Σφμφωνα με τον εδαφολογικό χάρτθ του Υπουργείου Γεωργίασ (Διεφκυνςθσ Δαςϊν) 

ζτουσ 1985 παρατθρείται ότι το μθτρικό υλικό το οποίο ςυναντάται ςτο ςφνολο τθσ 

περιοχισ μελζτθσ είναι ςκλθροί αςβεςτόλικοι, ςχιςτόλικοι και κολλοφβια 

αςβεςτολίκων με αποςτρογγυλωμζνεσ κορυφζσ και ποικίλεσ κλιτφεσ. Οι εκκζςεισ 

είναι βόρειεσ, νότιεσ και ποικίλεσ. Το ζδαφοσ είναι κατά τόπουσ βακφ ι αβακζσ, 

χωρίσ να παραλείπονται μζρθ όπου απαντϊνται βράχοι και θ χαραδρωτικι 

διάβρωςι του είναι από ζντονθ ζωσ μζτρια. Υπάρχουν ωςτόςο και κζςεισ ςτισ 

οποίεσ δεν διακρίνεται καμία διάβρωςθ του εδάφουσ. Οι κλίςεισ είναι κυρίωσ 

μζτριεσ με περιοχζσ ςτισ οποίεσ είναι ελαφρζσ ι απότομεσ. Ολόκλθρθ θ μελετϊμενθ 

περιοχι ανικει ςτθν οικολογικι περιοχι τθσ χαλεπίου πζυκθσ με διάφορουσ 

βακμοφσ ανκρωπογενοφσ επίδραςθσ ςτθ φυςικι βλάςτθςθ.  

Θ περιοχι του Καποδιςτριακοφ Διμου Διονφςου περιζχει τισ παρακάτω 

χαρτογραφικζσ μονάδεσ των οποίων τα ςφμβολα επεξθγοφνται ςτθν εικόνα που 

ακολουκεί: 
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Εηθόλα 9: Επεμήγεζε ησλ ζπκβόισλ ησλ ραξηνγξαθηθώλ κνλάδσλ ηνπ ράξηε γαηώλ ηνπ Δηνλύζνπ. 

 

C3C5 – 624 – 1 – GX3BB: Ρεριλαμβάνονται περιοχζσ γαιϊν των οποίων το μθτρικό 

υλικό είναι οι ςκλθροί αςβεςτόλικοι, με αποςτρογγυλωμζνεσ κορυφζσ και μζςο 

μζροσ κλιτυϊν και βόρειεσ εκκζςεισ. Το ζδαφοσ είναι αβακζσ και ςε ςθμεία 

υπάρχουν βράχοι, με καμία ζωσ μζτρια χαραδρωτικι διάβρωςθ. Οι κλίςεισ είναι 

ελαφρζσ ζωσ μζτριεσ. Ανικει ςτθν οικολογικι περιοχι τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με 

ζντονθ τθν  επίδραςθ του ανκρϊπου ςτθ φυςικι βλάςτθςθ. 

X3X7 – 421 – 1 – GX3NN: Στο τμιμα αυτό τθσ γθσ επικρατοφν οι ςχιςτόλικοι με 

αποςτρογγυλωμζνεσ κορυφζσ και επάνω μζρθ κλιτυϊν. Οι εκκζςεισ είναι νότιεσ. Το 

ζδαφοσ είναι από αβακζσ ζωσ βακφ με μζτριεσ διαβρϊςεισ. Υπάρχουν περιοχζσ ςτισ 

οποίεσ δεν εμφανίηεται χαραδρωτικι διάβρωςθ. Οι κλίςεισ είναι ελαφρζσ. Ανικει 

ςτθν οικολογικι περιοχι τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με ζντονθ ανκρωπογενι επίδραςθ. 

C3C4 – 626 – 1 – GX3QQ: Επικρατοφν οι αςβεςτόλικοι με αποςτρογγυλωμζνεσ 

κορυφζσ και επάνω μζροσ κλιτυϊν. Οι εκκζςεισ είναι ποικίλεσ. Το ζδαφοσ κατά 

τόπουσ ζχει υποχωριςει και εμφανίηονται γυμνοί βράχοι και αλλοφ είναι αβακζσ. 
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Οι διαβρϊςεισ είναι μζτριεσ αλλά περιλαμβάνονται και τμιματα ςτα οποία δεν 

παρουςιάηεται καμία διάβρωςθ. Ανικει ςτθν ηϊνθ εξάπλωςθσ τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ 

και εμφανίηεται ζντονθ θ ανκρωπογενισ επίδραςθ. 

H7 – 111 – 1 – GX1BB: Το μθτρικό υλικό του τμιματοσ αυτοφ είναι κολλουβιακζσ 

αποκζςεισ με κάτω μζροσ κλιτυϊν και βόρειεσ εκκζςεισ. Το ζδαφοσ είναι βακφ, 

χωρίσ διαβρϊςεισ και ελαφρζσ κλίςεισ. Ανικει ςτθν ηϊνθ εξάπλωςθσ τθσ Χαλεπίου 

Ρεφκθσ με αςκενι ανκρωπογενι επίδραςθ. 

X3X5 – 224 – 1 – GX1QQ: Το μθτρικό υλικό τθσ περιοχισ είναι οι ςχιςτόλικοι με 

αποςτρογγυλεμζνεσ κορυφζσ και μζςο μζροσ κλιτυϊν. Οι εκκζςεισ είναι ποικίλεσ. 

Το ζδαφοσ είναι από αβακζσ ζωσ βακφ όπου κατά τόπουσ υπάρχει μικρι 

χαραδρωτικι διάβρωςθ αυτοφ και αλλοφ δεν υπάρχει καμία διάβρωςθ. Ανικει ςτθν 

οικολογικι περιοχι τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με αςκενι τθν επίδραςθ του ανκρϊπου 

ςτθ φυςικι βλάςτθςθ. 

X3X7 – 221 – 1 – GX1BN: Το μθτρικό υλικό είναι αποςτρογγυλεμζνεσ κορυφζσ με 

κάτω μζροσ κλιτυϊν και εκκζςεισ βορειοανατολικζσ. Το ζδαφοσ είναι από αβακζσ 

ζωσ βακφ, με καμία ζωσ μζτρια χαραδρωτικι διάβρωςθ και ελαφρζσ εκκζςεισ. 

Ανικει ςτθν οικολογικι περιοχι τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με αςκενι τθν επίδραςθ του 

ανκρϊπου ςτθ φυςικι βλάςτθςθ. 

C5 – 626 – 1 – GX2BB: Επικρατοφν οι αςβεςτόλικοι με μζςο μζροσ κλιτυϊν. Το 

ζδαφοσ είναι αβακζσ ζωσ βράχοσ, με καμία ζωσ μζτριεσ διαβρϊςεισ και μζτριεσ και 

απότομεσ κλίςεισ. Ανικει ςτθν ηϊνθ εξάπλωςθσ τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ και 

εμφανίηεται μζτρια θ ανκρωπογενισ επίδραςθ. 

X5X3 – 434 – 1 – GX3NB: Το μθτρικό υλικό τθσ περιοχισ είναι οι ςχιςτόλικοι με μζςο 

μζροσ κλιτυϊν και αποςτρογγυλεμζνεσ κορυφζσ. Το ζδαφοσ είναι αβακζσ ζωσ βακφ, 

με καμία ζωσ μζτριεσ χαραδρωτικζσ διαβρϊςεισ και κλίςεισ οι οποίεσ είναι μζτριεσ 

και ελαφρζσ. Ανικει ςτθν οικολογικι περιοχι τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με ζντονθ τθν 

επίδραςθ του ανκρϊπου ςτθ φυςικι βλάςτθςθ. 

C3C5 – 625 – 1 – GX3QQ: Ρεριλαμβάνονται περιοχζσ γαιϊν των οποίων το μθτρικό 

υλικό είναι οι ςκλθροί αςβεςτόλικοι, με αποςτρογγυλωμζνεσ κορυφζσ και μζςο 
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μζροσ κλιτυϊν και ποικίλεσ εκκζςεισ. Το ζδαφοσ είναι αβακζσ ζωσ βράχοσ, με καμία 

ζωσ μζτριεσ διαβρϊςεισ και μζτριεσ κλίςεισ. Ανικει ςτθν ηϊνθ εξάπλωςθσ τθσ 

Χαλεπίου Ρεφκθσ και εμφανίηεται ζντονθ θ ανκρωπογενισ επίδραςθ. 

C7C3 – 624 – 1 – GX3BN: Επικρατοφν οι αςβεςτόλικοι με κάτω μζροσ κλιτυϊν και 

αποςτρογγυλεμζνεσ κορυφζσ. Οι εκκζςεισ είναι βορειοανατολικζσ. Το ζδαφοσ είναι 

αβακζσ και ςε ςθμεία υπάρχουν βράχοι, με καμία ζωσ μζτρια χαραδρωτικι 

διάβρωςθ. Οι κλίςεισ είμαι ελαφρζσ ζωσ μζτριεσ. Ανικει ςτθν οικολογικι περιοχι 

τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ με ζντονθ τθν  επίδραςθ του ανκρϊπου ςτθ φυςικι 

βλάςτθςθ. 

5.4.3 Κάλυψθ γθσ 

Για τον προςδιοριςμό τθσ κάλυψθσ τθσ γθσ ςτθν υπό μελζτθ περιοχι 

χρθςιμοποιικθκε ωσ πθγι ο Δαςικόσ χάρτθσ Αττικισ ο οποίοσ ςυντάχκθκε τον 

Ιοφλιο του ζτουσ 1996 ςε κλίμακα 1:200.000 από το τμιμα χαρτογράφθςθσ Δαςϊν 

τθσ Δ/νςθσ Δαςικοφ Κτθματολογίου, Δαςολογίου, Χαρτογράφθςθσ και Ταξινόμθςθσ 

Δαςϊν και Δαςικϊν Εκτάςεων του Υπουργείου Γεωργίασ. Ο παραπάνω χάρτθσ 

ψθφιοποιικθκε με το λογιςμικό ArcGIS 10, αφοφ πρϊτα ειςιχκθκε και 

γεωαναφζρκθκε με το ίδιο λογιςμικό. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτθν 

εικόνα που ακολουκεί (Εικόνα 10, Χάρτθσ Νο 5). 
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Εηθόλα 10: Δαζηθόο ράξηεο ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ. 

 

Θ ζκταςθ τθσ κάκε μορφισ κάλυψθσ τθσ γθσ για τθν περιοχι μελζτθσ εμφανίηεται 

ςτον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΓΗ ΕΚΣΑΗ Ε ΣΡΕΜΜΑΣΑ 

Λατομεία 907,61 

Αναδαςϊςεισ πεφκθσ 8.073,17 

Οικιςμοί 800,31 

Εκτάςεισ με αραιι πεφκθ 969,11 

Ρεφκθ και οικιςμοί 538,04 

Ρεφκθ και κάμνοι 390,32 

Εκτάςεισ με πυκνι πεφκθ 8.465,36 

Πίλαθαο 3: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο ησλ θαιύςεσλ γεο ηνπ Δηνλύζνπ ζύκθσλα κε ηνλ δαζηθό 

ράξηε (Πεγή: Υπνπξγείν Γεσξγίαο) 
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Εηθόλα 11: Δηάγξακκα ησλ εθηάζεσλ θαιύςεσο ηεο γεο ηνπ Δηνλύζνπ ζύκθσλα κε ηνλ δαζηθό 

ράξηε (Πεγή: Υπνπξγείν Γεσξγίαο) 

 

Ραρατθρείται ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ καλφπτεται από δάςθ Χαλεπίου 

Ρεφκθσ με διάφορουσ βακμοφσ ςυγκόμωςθσ. Μεγάλθ επιφάνεια τθσ περιοχισ 

μελζτθσ ζχει αναδαςωκεί γεγονόσ το οποίο ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ των 

εκτάςεων οι οποίεσ καλφπτονται με δαςικι βλάςτθςθ. 

5.4.4 Μετεωρολογικά – κλιματικά ςτοιχεία 

Ο μετεωρολογικόσ ςτακμόσ του Τατοΐου βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ τθσ νότιασ 

πλαγιάσ τθσ Ράρνθκασ, ςε υψόμετρο 234,7 μ., βρίςκεται αρκετά κοντά ςτθν 

μελετϊμενθ περιοχι και παρζχει πλθροφορίεσ για τθν περίοδο 1958 - 2010. 

Ακολουκείται θ ανάλυςθ των κλιματικϊν ςτοιχείων από τα δεδομζνα του ςτακμοφ 

Τατοΐου: 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι μετριςεισ τθσ μζςθσ μθνιαίασ 

κερμοκραςίασ (μζςθ, μζςθ ελάχιςτθ και μζςθ μζγιςτθ) του αζρα και το μζςο 

μθνιαίο φψοσ βροχισ από το ςτακμό του Τατοΐου για τα ζτθ 1958 - 2010. 
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ΜΗΝΕ 
ΜΕΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΨΟ 

ΒΡΟΧΗ (mm) 

ΜΕΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (oC) 

T Tmax Tmin 

Ιανουάριοσ 69.2 7.3 11.7 3.2 

Φεβρουάριοσ 48.6 7.8 12.5 3.5 

Μάρτιοσ 51.1 9.9 14.7 4.9 

Απρίλιοσ 26.2 14.2 19.3 7.7 

Μάιοσ 20.4 19.6 24.9 11.9 

Ιοφνιοσ 9.8 24.6 29.9 16.2 

Ιοφλιοσ 10.0 26.9 32.1 19.2 

Αφγουςτοσ 6.0 26.3 31.8 19.3 

Σεπτζμβριοσ 17.6 22.1 28.0 15.6 

Οκτϊβριοσ 47.6 17.0 22.5 11.8 

Νοζμβριοσ 60.2 12.4 17.4 7.9 

Δεκζμβριοσ 83.9 8.9 13.2 4.9 

Μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ 37.55 16.41 21.5 10.50 

Πίλαθαο 3: Μέζεο κεληαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη κέζν κεληαίν ύςνο βξνρήο ηεο πεξηόδνπ 1958 – 

2010 ζην ζηαζκό Ταηνΐνπ (Πεγή: Ε.Μ.Υ.). 
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Από τα ςτοιχεία αυτά καταρτίηεται το ομβροκερμικό διάγραμμα των Βagnouls & 

Gaussen που ςτθρίηεται ςτθν εφρεςθ, το χαρακτθριςμό και τθν ζκταςθ τθσ 

περιόδου ξθραςίασ ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ. Σφμφωνα με τον Gaussen ζνασ 

μινασ χαρακτθρίηεται ωσ ξθρόσ, όταν το ςφνολο των κατακρθμνιςμάτων () του 

μινα αυτοφ είναι ίςο ι μικρότερο από το διπλάςιο τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ (Τ) του 

δθλαδι όταν είναι ≤2*Τ. Θ ξθρι περίοδοσ του ζτουσ αποτελείται από το ςφνολο 

των διαδοχικϊν μθνϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ξθροί. 

 

Εηθόλα 12: Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα πεξηόδνπ 1958 – 2010 ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ Ταηνΐνπ. 

 

Στο ομβροκερμικό διάγραμμα απεικονίηονται οι καμπφλεσ των μζςων μθνιαίων 

κερμοκραςιϊν και των βροχοπτϊςεων. Τα δφο ςθμεία τομισ των καμπυλϊν 

δείχνουν το χρονικό ςθμείο όπου =2Τ. Πταν θ καμπφλθ των βροχοπτϊςεων 

περνάει κάτω από τθν καμπφλθ των κερμοκραςιϊν τότε ζχουμε <2Τ. Θ επιφάνεια 

που περικλείεται από τισ δφο αυτζσ καμπφλεσ μεταξφ των δφο ςθμείων τομισ 

(=2Τ) δείχνει τθ διάρκεια τθσ ξθρισ περιόδου και μζςα ς’ αυτιν ιςχφει ≤2Τ.  

Από το διάγραμμα φαίνεται πωσ θ ξθρι περίοδοσ διαρκεί από τον Απρίλιο ζωσ τα 

μζςα Σεπτεμβρίου. Οι μινεσ με τθ μεγαλφτερθ βροχόπτωςθ είναι ο Νοζμβριοσ, ο 

Δεκζμβριοσ και ο Ιανουάριοσ. Αντίκετα οι ξθρότεροι μινεσ του χρόνου είναι ο 

Ιοφνιοσ, ο Ιοφλιοσ και ο Αφγουςτοσ.  
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Διαγραμματικά οι τιμζσ των μζςων τιμϊν τθσ κερμοκραςίασ φαίνονται ςτο παρακάτω 

ςχιμα. 

 

Εηθόλα 13: Δηάγξακκα κέζσλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηώλ πεξηόδνπ 1958 – 2010 ηνπ κεηεσξνινγηθνύ 

ζηαζκνύ Ταηνΐνπ 

 

Ρροςδιοριςμόσ του κλίματοσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

Για τον προςδιοριςμό του κλίματοσ υπολογίςτθκε το βροχομετρικό πθλίκο Q2 των 

Εmberger & Sauvage: 

 

 

 

Ππου: 

: μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ (mm) 

M: μζςθ τιμι των μζγιςτων κερμοκραςιϊν του κερμότερου μινα  

m: μζςθ τιμι των ελάχιςτων κερμοκραςιϊν του ψυχρότερου μινα 

(τα μεγζκθ Μ και m εκφράηονται ςε απόλυτουσ βακμοφσ με 273,2 Κ να αντιςτοιχεί 

ςε 0 οC) 

2000* 

Μ2 – m2 
Q=
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Στο διάγραμμα των Εmberger & Sauvage, όπωσ φαίνεται παρακάτω, οι καμπφλεσ 

γραμμζσ αποτελοφν τα όρια των βιοκλιματικϊν ορόφων και οι κατακόρυφεσ ευκείεσ 

που είναι παράλλθλεσ με τθ ςυντεταγμζνθ Q2 διαχωρίηουν τουσ υπορόφουσ κάκε 

κλιματικοφ ορόφου. Με τον τρόπο αυτό διακρίκθκαν ο υγρόσ βιοκλιματικόσ 

όροφοσ, ο φφυγροσ βιοκλιματικόσ όροφοσ, ο θμίξθροσ βιοκλιματικόσ όροφοσ και ο 

ξθρόσ βιοκλιματικόσ όροφοσ. 

Θ διάκριςθ των υπορόφων κάκε βιοκλιματικοφ ορόφου γίνεται με βάςθ το μζςο 

όρο των ελάχιςτων κερμοκραςιϊν του ψυχρότερου μινα ωσ εξισ: 

m > 7 οC             : χειμϊνασ κερμόσ  

3 οC < m < 7 οC   : χειμϊνασ ιπιοσ 

0 < m < 3 οC       : χειμϊνασ ψυχρόσ 

m < 0 οC             : χειμϊνασ δριμφσ 

Κάνοντασ τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ παρατθροφμε πωσ θ περιοχι ανικει 

ςτον θμίξθρο βιοκλιματικό όροφο που χαρακτθρίηεται από τθν εμφάνιςθ ενόσ 

ιπιου χειμϊνα, κατά τθ διάρκεια του οποίου ςθμειϊνονται οι περιςςότερεσ 

βροχοπτϊςεισ και από ζνα ηεςτό, άνυδρο καλοκαίρι. 
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Εηθόλα 14: Δηάγξακκα ησλ Emberger & Sauvage θαη βηνθιηκαηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ 

κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ Ταηνΐνπ (Πεγή: Μαπξνκκάηεο). 
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5.5 Ανκρωπογενισ επζμβαςθ – Πιζςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον 

5.5.1 Εξορυκτικι δραςτθριότθτα 

Το οικοςφςτθμα τθσ ςυνολικισ περιοχισ του Ρεντελικοφ όρουσ δζχεται πιζςεισ από 

τθν εξορυκτικι – λατομικι δραςτθριότθτα μαρμάρου, τθν ραγδαία οικιςτικι 

ανάπτυξθ, τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, τισ υλοτομίεσ και τθν παράνομθ βόςκθςθ.  

Από τθν αρχαιότθτα (500 π.Χ.)ιταν γνωςτό ότι θ Ρεντζλθ ιταν πλοφςια ςε λευκό 

μάρμαρο και ότι από εκεί εξορφχτθκαν τα υλικά για να χτιςτεί θ Ακρόπολθ τθσ 

Ακινασ και ο Ραρκενϊνασ. Μζχρι το 1900 μ.Χ. λατομεία υπιρχαν μόνο ςτθν νότια 

πλευρά τθσ. Από τθν χρονιά αυτι όμωσ και ζπειτα θ λατομικι δραςτθριότθτα 

επεκτάκθκε και ςτα βόρεια, ςτθν περιοχι του Διονφςου. 

 Θ εκμετάλλευςθ ξεκίνθςε από Άγγλουσ, πριν τον πρϊτο Ραγκόςμιο πόλεμο και 

ςυνεχίςτθκε αργότερα μζχρι το 1949, ζτοσ κατά το οποίο θ ιδιοκτθςία των 

λατομικϊν χϊρων και περιοχϊν αγοράηεται από τθν εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΜΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ”. Θ ίδια εταιρεία, ςταδιακά ςταμάτθςε τθν 

εκμετάλλευςθ των λατομείων τθσ Ρεντζλθσ, ενϊ ςυνεχίηει μόνο ςτο Διονυςοβοφνι. 

Από το 1994 ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ μετατροπισ ενόσ παλαιοφ λατομείου, ςτθ κζςθ 

Αλοφλα, ςε χϊρο αναψυχισ και ανάδειξθσ τθσ λατομικισ τζχνθσ. (Ρθγι: 

http://www.forest.gr/portal/images/stories/pdfs/aloula.pdf, τελευταία πρόςβαςθ 

31/10/2011). 

Θ εξόρυξθ του μαρμάρου γινόταν με τθν επιφανειακι μζκοδο εκμετάλλευςθσ και 

χωρίσ κανζνα ςχεδιαςμό. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι τθσ βλάςτθςθσ, 

του εδάφουσ, του φυςικοφ αναγλφφου και δθμιοφργθςε οπτικζσ αλλαγζσ ςτο τοπίο 

και ενοχλιςεισ ςτουσ κατοίκουσ. Οι προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ που 

επιχειρικθκαν τα τελευταία χρόνια ςε πολλά αργοφντα λατομεία τθσ Ρεντζλθσ με 

τθν μεταφορά και απόκεςθ ςε αυτά τα υλικά εκςκαφισ τθσ «Αττικισ Οδοφ» όπωσ 

επίςθσ και με τθ φφτευςθ των επιφανειϊν αυτϊν, οι οποίεσ εμπλοφτιςαν εν μζρει 

τθ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ με επιπλζον φυτικά είδθ, τα οποία εφόςον 

ακολουκιςουν τθ φυςικι δυναμικι τουσ μακροπρόκεςμα αναμζνεται να 

εμπλουτίςουν τθν ευρφτερθ περιοχι. Συνολικά μζχρι ςιμερα ζχουν αποκαταςτακεί 

http://www.forest.gr/portal/images/stories/pdfs/aloula.pdf
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622 ςτρζμματα με τθν εγκατάςταςθ 70.180 φυτϊν τα οποία είναι κυρίωσ: Pinus 

halepensis, Cupressus sempervirens, Quercus ilex, Robinia Pseudoacacia, Cercis 

siliquastrum, Olea europaea, Spartium junceum, Pistacia terebinthus, Pyracantha 

coccinea, Medicago arborea, Rosmarium officinalis και Nerium oleander (Μερτηάνθσ, 

Σκοτίδα, Ευκυμίου, Ηακυνκινόσ, 2004). 

5.5.2 Πυρκαγιζσ 

Το ιςτορικό των εκδθλϊςεων πυρκαγιϊν ςτθν περιοχι του Ρεντελικοφ όρουσ είναι 

μεγάλο. Στθν περιοχι του Διονφςου ζχουν εκδθλωκεί πυρκαγιζσ οι οποίεσ ζχουν 

καταςτρζψει μεγάλθ περιοχι τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ. 

Το 1982 ξζςπαςε ςτον Διόνυςο πυρκαγιά θ οποία εξαπλϊκθκε ςτθν Ρεντζλθ, Εκάλθ, 

Ρικζρμι, τον Γζρακα και τον Μαρακϊνα και θ οποία εκτιμάται ότι κατζςτρεψε πάνω 

από 25.000 ςτρζμματα πραςίνου. Το 1995 εκδθλϊκθκε μία από τισ πιο 

καταςτρεπτικζσ πυρκαγιζσ που ζπλθξαν τθν Αττικι και θ οποία κατζςτρεψε 

ολοςχερϊσ το δάςοσ απετςϊνασ από τον Άγιο Ρζτρο ζωσ το Γερμανικό 

Νεκροταφείο. Στθν περιοχι ζγιναν προςπάκειεσ αναδάςωςθσ του κατεςτραμμζνου 

δάςουσ. Οι προςπάκειεσ αυτζσ δεν καρποφόρθςαν πλιρωσ αφοφ ςτθν περιοχι 

ςυνεχίηονταν οι εκδθλϊςεισ πυρκαγιϊν, οι οποίεσ κατζςτρεψαν περιοχζσ οι οποίεσ 

είχαν διαςωκεί από προθγοφμενεσ πυρκαγιζσ και περιοχζσ ςτισ οποίεσ το δάςοσ 

είχε αρχίςει να αναγεννιζται. 

Κάκε χρόνο ςχεδόν εκδθλϊνονται φωτιζσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ρεντελικοφ 

Προυσ, με τελευταία αυτι που εκδθλϊκθκε το 2009 και θ οποία κατζκαψε μεγάλεσ 

εκτάςεισ δαςικισ βλάςτθςθσ ςτθν Βορειανατολικι Αττικι και θ οποία ζκαψε και 

μζροσ τθσ μελετϊμενθσ περιοχισ.  

(Ρθγι: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=75625, τελευταία πρόςβαςθ 

29/10/2011 και http://www.forest.gr/portal/images/stories/pdfs/aloula.pdf, 

τελευταία πρόςβαςθ 29/10/2001) 

5.6 Επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

Οι Μερτηάνθσ, Σκοτίδα, Ευκυμίου, Ηακυνκινόσ (2004) αναφζρουν ότι οι κυριότερεσ 

επιπτϊςεισ (αναςτρζψιμεσ ι μθ) που ζχουν προκλθκεί ςτο φυςικό περιβάλλον του 

http://www.forest.gr/portal/images/stories/pdfs/aloula.pdf
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Ρεντελικοφ όρουσ, κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ λειτουργίασ τθσ λατομικισ – 

εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, είναι: 

1. Μεταβολζσ ςτθ γεωμορφολογικι δομι και τα γεωλογικά χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ εξαιτίασ τθσ δθμιουργίασ τεχνθτϊν κοιλοτιτων (λατομείων) και εξάρςεων 

από τθν εναπόκεςθ των «ςτείρων», που αντιπροςωπεφονται κυρίωσ από τθν 

διαταραχι τθσ μορφολογίασ και του αναγλφφου, τισ αλλαγζσ του κακεςτϊτοσ 

διάβρωςθσ – απόκεςθσ του εδάφουσ (διαβρωτικά και πλθμμυρικά φαινόμενα, τα 

προϊόντα των οποίων κατακλφηουν τουσ δρόμουσ προσ Ρεντζλθ, Άνω Ρεντζλθ και 

Κθφιςιά), τθ δθμιουργία αςτακϊν καταςτάςεων του εδάφουσ ι αλλαγϊν ςτθ 

γεωλογικι διάταξθ των πετρωμάτων, κακϊσ και τισ διαςπάςεισ, μετατοπίςεισ, 

ςυμπιζςεισ ι υπερκαλφψεισ του επιφανειακοφ ςτρϊματοσ του εδάφουσ και των 

γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν. Σθμειϊνεται ότι το πρόβλθμα που προκφπτει από τθν 

ςυςςϊρευςθ των ςτείρων και των υποπροϊόντων, ενιςχφεται ςτθν περίπτωςθ κατά 

τθν οποία θ απολθψιμότθτα είναι μικρότερθ του 40% και ο όγκοσ των «ςτείρων» 

είναι μεγαλφτεροσ του ςυμπαγοφσ όγκου που εξορρφςεται, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

του Ρεντελικοφ μαρμάρου, που το απολιψιμο μάρμαρο κυμαίνεται μεταξφ 10 – 20 

% του εξορυςςόμενου όγκου. 

2. Μεταβολζσ ςτα επιφανειακά και υπόγεια φδατα, που αντιςτοιχοφν ςτθ 

διαφοροποίθςθ τθσ πορείασ ι κατεφκυνςθσ κίνθςισ τουσ, τθσ ποιότθτασ και 

ποςότθτάσ τουσ κακϊσ και ςτισ αλλαγζσ του ρυκμοφ απορρόφθςθσ των 

επιφανειακϊν υδάτων και των οδϊν αποςτράγγιςθσ ι του ρυκμοφ και τθσ 

ποςότθτασ ζκπλυςθσ του εδάφουσ. 

3. Αιςκθτικι αλλοίωςθ του τοπίου του Ρεντελικοφ όρουσ, λόγω τθσ 

διαφοροποίθςθσ τθσ φυςιογνωμίασ του αναγλφφου, με τθν καταςτροφι των 

φυςικϊν ςτοιχείων του (βλάςτθςθ, ζδαφοσ, βραχϊδεισ ςχθματιςμοί), που 

ςυνοδεφεται από τθν εξαφάνιςθ των οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν του φυςικοφ τοπίου 

(γραμμζσ, υφι, χρϊμα) και τθν αντικατάςταςι τουσ από νζουσ ανκρωπογενείσ 

οπτικοφσ χαρακτιρεσ με ζντονα χρϊματα, γεωμετρικζσ γραμμζσ και ςχιματα, 

διαφοροποιθμζνθ υφι και μεγζκθ που κυριαρχοφν ςτο τοπίο, λόγω αφαίρεςθσ 
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όγκου από το χϊρο του ορφγματοσ και τθσ εναπόκεςθσ των «ςτείρων» ςε ςωροφσ 

κατάντθ των λατομείων (Μπρόφασ, 1987). 

4. Μεταβολζσ ςτθν ποιότθτα του αζρα και του εδάφουσ, που οφείλονται ςτθ 

δθμιουργία ςκόνθσ, τθν εκπομπι καυςαερίων από τα βαρζα οχιματα μεταφοράσ 

των μαρμάρων και τθ διαδικαςία τθσ εξόρυξθσ. 

5. Ρρόκλθςθ κορφβου και δονιςεων από τισ εκριξεισ και τισ εξορυκτικζσ 

διαδικαςίεσ. 

6. Μεταβολζσ ςτθ χλωρίδα, πανίδα και τα φυςικά οικοςυςτιματα με 

ςθμαντικότερθ τθ ςυρρίκνωςθ ι εξαφάνιςθ τμθμάτων βλάςτθςθσ, δαςϊν και 

δαςικϊν εκτάςεων, λόγω τθσ δθμιουργίασ διαδοχικϊν κενϊν βλάςτθςθσ, από τα 

λατομεία και τθν εναπόκεςθ των ςτείρων και των υποπροϊόντων κακϊσ επίςθσ και 

τθ δθμιουργία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δευτερογενϊν φυτικϊν ςυνενϊςεων με 

μικρότερθ ποικιλότθτα ειδϊν. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί ο περιοριςμόσ των 

πολλαπλϊν λειτουργιϊν που αςκοφςε το δάςοσ το οποίο αποψιλϊκθκε (παραγωγι 

ξφλου και δευτερογενϊν καρπϊςεων, αντιδιαβρωτικι προςταςία του εδάφουσ και 

τθ ρφκμιςθ τθσ υδατικισ οικονομίασ, παροχι τροφισ και καταφφγιου ςτα άγρια ηϊα 

και πτθνά, κλιματικι ρφκμιςθ και αιςκθτικι) (Μπρόφασ, 1987).  

Ραράλλθλα με τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα, οι αλλεπάλλθλεσ πυρκαγιζσ ςτο 

Ρεντελικό όροσ επιδείνωςαν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για το δάςοσ τθσ περιοχισ. Οι 

κυριότερεσ επιπτϊςεισ τθσ καταςτροφισ των δαςϊν, ςφμφωνα με ςτοιχεία του 

WWF(Ρθγι:http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=114&Itemid=132, τελευταία πρόςβαςθ 30/10/2011), από τισ 

πυρκαγιζσ είναι οι παρακάτω: 

α) Καταςτροφι τθσ βλάςτθςθσ. 

Μεγάλεσ εκτάςεισ τθσ περιοχισ μελζτθσ καλφπτονται από Χαλζπιο πεφκθ θ οποία 

μπορεί να αναγεννθκεί άμεςα μετά τθν πυρκαγιά. Το πρόβλθμα όμωσ ςτθν 

περίπτωςθ του Διονφςου είναι ότι ςυγκαταλζγεται ςτισ πιο πυρόπλθκτεσ περιοχζσ 

τθσ Αττικισ, με αποτζλεςμα να μθν ζχει το δάςοσ τθν δυνατότθτα να αναγεννθκεί 

γιατί καταςτρζφεται ςυχνά. 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=132
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=132
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β) Διάβρωςθ του εδάφουσ. 

Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ που επικρατοφν ςε μια πυρκαγιά ςε ςυνδυαςμό και με 

άλλουσ παράγοντεσ μεταβάλλουν τθν εδαφικι δομι και μειϊνουν τθ ςυνοχι του 

εδάφουσ. Ταυτόχρονα, θ απομάκρυνςθ τθσ βλάςτθςθσ το αφινουν απόλυτα 

εκτεκειμζνο ςτθ βροχι και τον αζρα και μειϊνει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ του 

νεροφ. Το αποτζλεςμα είναι ότι τα εδάφθ γίνονται πιο ευπακι, μπορεί να 

απομακρφνονται από τον άνεμο ι να παραςφρονται από το νερό τθσ βροχισ. 

Ανάλογα με τθν κλίςθ του εδάφουσ, αυτι θ φκορά μπορεί να οδθγιςει τόςο ςε 

ςταδιακι απϊλεια τθσ εδαφικισ κάλυψθσ με ςυνζπεια τθν μθ δυνατότθτα 

αναγζννθςθσ τθσ βλάςτθςθσ, ενϊ θ μειωμζνθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ του νεροφ 

μπορεί να ςυμβάλλει ςε φαινόμενα πλθμμυρϊν. 

γ) Επιπτϊςεισ ςτθν πανίδα. 

Ο τρόποσ με τον οποίο οι πυρκαγιζσ επθρεάηουν τθν πανίδα είναι ςφνκετοσ και 

δφςκολα μπορεί να αποτιμθκεί ςε γενικό επίπεδο. Σε γενικζσ γραμμζσ τα 

περιςςότερα μεγάλα κθλαςτικά όπωσ και τα πουλιά ζχουν τθ δυνατότθτα να 

διαφφγουν από τθν περιοχι τθσ πυρκαγιάσ, ενϊ πολλά είδθ ερπετϊν 

προφυλλάςονται από αυτιν καλυπτόμενα ςτο ζδαφοσ ι τα βράχια. Αντίκετα τα 

μικρότερα κθλαςτικά, τα αρκρόποδα αλλά και πολλά είδθ ερπετϊν και μικρϊν 

δαςόβιων πουλιϊν δεν προλαβαίνουν ςυνικωσ να διαφφγουν. Αντίςτοιχα, οι 

επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ ςτθ βλάςτθςθ ωφελοφν μεγάλο αρικμό ειδϊν που 

προτιμοφν τουσ ανοικτοφσ χϊρουσ ι βόςκουν ενϊ κίγουν τα κακαρά δαςόβια είδθ 

πουλιϊν και μικρϊν κθλαςτικϊν. Οι επιπτϊςεισ μπορεί να είναι ςθμαντικότερεσ εάν 

θ πυρκαγιά εκδθλωκεί τθν εποχι τθσ αναπαραγωγισ, εάν θ ζκταςθ τθσ είναι τόςο 

μεγάλθ που να καλφπτει μεγάλο μζροσ τθσ εξάπλωςθσ του είδουσ ι εάν θ διάςπαςθ 

του βιοτόπου από υποδομζσ είναι τζτοια που να εμποδίηει τθ διαφυγι των ηϊων 

και μετζπειτα τον επανεποικιςμό. 

δ) Αλλαγι του κλίματοσ και ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. 

Οι πυρκαγιζσ μπορεί να επιβαρφνουν προςωρινά τον ατμοςφαιρικό αζρα ενϊ θ 

καταςτροφι τθσ βλάςτθςθσ επθρεάηει το μικροκλίμα των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν. 
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ε) Επιπτϊςεισ ςτθν πρωτογενι παραγωγι. 

Είναι πιο ςυχνζσ και εμφανείσ οι επιπτϊςεισ ςτθν γεωργία, κτθνοτροφία, υλοτομία.  

5.7 Ζϊνεσ προςταςίασ ορεινοφ όγκου Πεντζλθσ 

Με το Ρροεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμόν 775/Δ/1988 ΦΕΚ, κακορίηονται οι ηϊνεσ 

προςταςίασ του όρουσ Ρεντζλθ κακϊσ επίςθσ και οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ και οι 

όροι δόμθςθσ μζςα ςε αυτζσ τισ περιοχζσ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ κακορίηονται οι ηϊνεσ 

προςταςίεσ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Η. Τα όρια των ηωνϊν προςταςίασ τα οποία 

ςυμπίπτουν με τθν περιοχι μελζτθσ εμφανίηονται ςτον παρακάτω χάρτθ (Εικόνα 15, 

Χάρτθσ Νο 6). Ρθγι των δεδομζνων είναι ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ 

http://geodata.gov.gr. 

 

Εηθόλα 15: Φάξηεο κε ηηο δώλεο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ 775/Δ/1988 Π.Δ. 

(Πεγή: http://geodata.gov.gr) 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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Κατά το άρκρο 3 του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ των ηωνϊν 

προςταςίασ κακορίηονται ωσ εξισ: 

Ηϊνθ Α. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι αναψυχισ, ακλθτιςμοφ και γεωργικισ χριςθσ. 

Επιτρζπεται θ ανζργεςθ κτιρίων αναψυχισ, ακλθτιςμοφ και ορειβατικϊν 

καταφυγίων. 

Ηϊνθ Β (Δεν περιλαμβάνεται ςτθν περιοχι μελζτθσ). 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι αγροτικισ χριςθσ. 

Ηϊνθ Γ. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι κατοικίασ και γεωργικισ χριςθσ και 

επιτρζπεται θ ανζργεςθ κατοικιϊν και γεωργικϊν αποκθκϊν. 

Ηϊνθ Δ. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι αναψυχισ και επιτρζπεται μόνο θ 

εγκατάςταςθ υπαίκριων και εςτεγαςμζνων κακιςτικϊν και περιπτζρων που 

εξυπθρετοφν τθν παραπάνω χριςθ. 

Ηϊνθ Ε. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ ηϊνθ λατομικισ χριςθσ και αποτελείται από τισ 

περιοχζσ των λειτουργοφντων λατομείων μαρμάρων. 

Ηϊνθ ΣΤ. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και αναψυχισ 

και επιτρζπεται θ ανζργεςθ κτιρίων που εξυπθρετοφν τισ χριςεισ αυτζσ. 

Ηϊνθ Η. 

Θ ηϊνθ αυτι κακορίηεται ωσ περιοχι αναψυχισ, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και 

ακλθτιςμοφ και επιτρζπεται θ ανζργεςθ κτιρίων που εξυπθρετοφν τισ χριςεισ αυτζσ 

κακϊσ και θ ανζργεςθ Μουςείου. 
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6. Μεκοδολογία 

6.1 Λογιςμικό και δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν 

Θ ειςαγωγι, διαχείριςθ, επεξεργαςία και απεικόνιςθ των γεωγραφικϊν δεδομζνων 

ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία ζγινε με το λογιςμικό ArcGis 10.  

Για τισ ανάγκεσ τισ παροφςασ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα από τα οποία 

αντλικθκαν πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αναλφκθκαν ζτςι ϊςτε να γίνει 

δυνατό να εξαχκοφν τα απαραίτθτα ςυμπεράςματα.  

Τα δεδομζνα τα οποία χρθςιμοποιικθκαν είναι: 

1. Αεροφωτογραφίεσ των ετϊν φωτολθψίασ 1945, 1960 και 1972 από τθν 

Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ, ορκοφωτοχάρτεσ του ζτουσ φωτολθψίασ 

1997 από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και 2008 από το 

διαδίκτυο (Google Earth).  

2. Χρθςιμοποιικθκαν τα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακασ 1:5.000 από τθν 

Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ. 

3. Αναλογικοί χάρτεσ (εδαφολογικόσ και δαςικόσ χάρτθσ από το Υπουργείο 

Γεωργίασ). 

4. Τα αρχεία (shapefiles) που περιλαμβάνουν τα όρια των Νομϊν τθσ Ελλάδοσ, 

τα διοικθτικά όρια των Καποδιςτριακϊν Διμων και τισ ηϊνεσ προςταςίασ του 

ορεινοφ όγκου Ρεντζλθσ προζρχονται από τον ιςτότοπο 

http://geodata.gov.gr (τελευταία πρόςβαςθ 31/10/2011). 

6.2 Επεξεργαςία του διακζςιμου υλικοφ 

Αρχικά ειςιχκθςαν όλεσ οι διακζςιμεσ αεροφωτογραφίεσ, αφοφ πρϊτα ςαρϊκθκαν 

ςε ςκάνερ υψθλισ ευκρίνειασ, και γεωαναφζρκθκαν ςτο Σφςτθμα Συντεταγμζνων 

ΕΓΣΑ ϋ87 ϊςτε να απεικονίηονται ςτθ ςωςτι κζςθ ςτον ελλθνικό γεωγραφικό χϊρο. 

Στθ ςυνζχεια ειςάγονται οι ορκοφωτοχάρτεσ οι οποίοι δεν χρειάςτθκε να 

γεωαναφερκοφν κακϊσ είχαν το επικυμθτό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Στθ ςυνζχεια 

ςαρϊκθκαν και ψθφιοποιικθκαν οι τοπογραφικοί χάρτεσ από τθν Γεωγραφικι 

http://geodata.gov.gr/
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Υπθρεςία Στρατοφ από τουσ οποίουσ προζκυψε το TIN και οι χάρτεσ κλίςεων και 

εκκζςεων. Ακολοφκθςε θ ςάρωςθ, γεωαναφορά και ψθφιοποίθςθ των αναλογικϊν 

χαρτϊν και θ ειςαγωγι των κεματικϊν επιπζδων με τα όρια του Καποδιςτριακοφ 

Διμου Διονφςου και των ηωνϊν προςταςίασ του ορεινοφ όγκου Ρεντζλθσ. Ζπειτα 

δθμιουργικθκαν νζα κεματικά επίπεδα κατθγορίασ χριςεων γθσ τα οποία 

ψθφιοποιικθκαν ερμθνεφοντασ παράλλθλα τισ αεροφωτογραφίεσ και τουσ 

ορκοφωτοχάρτεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ ςτο λογιςμικό ArcGIS 10 ςε ςυνδυςμό με 

ειδικά ςτερεοςκόπια τα οποία επιτρζπουν τθν τριςδιάςταςθ παρατιρθςθ ςτα ηεφγθ 

αεροφωτογραφιϊν. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι, όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί, θ μελζτθ τθσ 

επιφάνειασ που καλφπτουν οι δαςικζσ, χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. 

Στθν κατθγορία των άλλθσ μορφισ εκτάςεων περιλαμβάνονται οι εκτάςεισ που 

καλφπτονται από γεωργικζσ καλλιζργειεσ, οικιςμοφσ, λατομεία, και οι εκτάςεισ οι 

οποίεσ ζχουν υποςτεί κάποια ανκρωπογενι επζμβαςθ. Ο χαρακτθριςμόσ ζγινε 

ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία θ οποία ζχει αναλυκεί ςτο Κεφάλαιο 2 τθσ 

παροφςασ εργαςίασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κλίςεισ, τισ εκκζςεισ, το είδοσ του 

εδάφουσ τθσ περιοχισ μελζτθσ όπωσ επίςθσ και του δαςικοφ χάρτθ του Υπουργείου 

Γεωργίασ. 

Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω διαδικαςιϊν είναι θ δθμιουργία νζων κεματικϊν 

χαρτϊν οι οποίοι απεικονίηουν τισ παραπάνω κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ. 

Ραρακάτω απεικονίηεται το διάγραμμα ροισ το οποίο ακολουκικθκε για να 

πραγματοποιθκεί θ παροφςα διπλωματικι εργαςία. 
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Εηθόλα 16: Δηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο 
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7. Αποτελζςματα  

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται τα εξισ: 

Θ πλιρθσ ερμθνεία τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ 

λιψθσ 1945, κλίμακασ 1:42.000. (Ρθγι Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ – Γ.Υ.Σ.), 

Θ πλιρθσ ερμθνεία τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ 

λιψθσ 1960, κλίμακασ 1:30.000. (Ρθγι Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ – Γ.Υ.Σ.), 

Θ πλιρθσ ερμθνεία τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ 

λιψθσ 1972, κλίμακασ 1:40.000. (Ρθγι Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ – Γ.Υ.Σ.), 

Θ πλιρθσ ερμθνεία τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τουσ ορκοφωτοχάρτεσ του ζτουσ 

λιψθσ 1997, κλίμακασ 1:15.000. (Ρθγι Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων), 

Θ πλιρθσ ερμθνεία τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τουσ ορκοφωτοχάρτεσ του ζτουσ 

λιψθσ 2008, κλίμακασ 1:15.000. (Ρθγι Google Earth). 

7.1 Ερμθνεία αεροφωτογραφιϊν ζτουσ 1945 

Στισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ αυτοφ παρατθρείται ότι το ςφνολο τθσ επιφάνειασ 

τθσ περιοχισ μελζτθσ καλφπτεται από δαςικζσ εκτάςεισ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι 

ςτισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ αυτοφ δεν υπάρχει υψθλι δαςικι βλάςτθςθ διότι 

το μεγαλφτερο μζροσ του δάςουσ είχε καταςτραφεί ςτον πόλεμο ο οποίοσ είχε 

προθγθκεί. Είναι εμφανισ θ φπαρξθ λατομικισ – εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ θ 

οποία είναι ζντονθ από τισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Το δίκτυο των δρόμων 

δεν είναι ακόμα ζντονα ανεπτυγμζνο. Ζχουν διανοιχκεί μόνο οι δρόμοι οι οποίοι 

εξυπθρετοφν τουσ εργαηόμενουσ ςτα λατομεία, για τθν μεταφορά αυτϊν αλλά και 

των εξορυκτικϊν υλικϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν πρόςβαςθ ςτισ γεωργικζσ 

καλλιζργειεσ τθσ περιοχισ. Ο οικιςμόσ του Διονφςου δεν ζχει ακόμα αναπτυχκεί. 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ εκτάςεισ που καταλαμβάνουν οι δαςικζσ, 

χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ οι οποίεσ υπολογίςτθκαν ζπειτα από τθν 
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ερμθνεία γεωπλθροφοριϊν ςτισ αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1945 κακϊσ και το 

διάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

1945 18.331,27 0 1.811,42 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 4: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 1945. 

 

 
Εηθόλα 17: Δηάγξακκα κε ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 

1945. 

 

Στον χάρτθ που ακολουκεί κλίμακασ 1:25.000 (Εικόνα 18, Χάρτθσ Νο 7 ςτο 

παράρτθμα) με τα κόκκινα πολφγωνα εμφανίηονται οι γεωργικζσ εκτάςεισ και τα 

λατομεία κατθγοριοποιθμζνα ωσ άλλθσ μορφισ εκτάςεισ και το πράςινο πολφγωνο 

δείχνει τθν δαςικι ζκταςθ. Το υπόβακρο είναι αεροφωτογραφίεσ ζτουσ 

φωτολθψίασ 1945. 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  79 

 

Εηθόλα 18: Φάξηεο θιίκαθαο 1:25.000 κε ηελ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1945. 

(Υπόβαζξν: Αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1945) 
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7.2 Ερμθνεία αεροφωτογραφίων ζτουσ 1960 

Μετά από τθν φωτοερμθνεία των αεροφωτογραφίων ζτουσ 1960 διαπιςτϊνεται ότι 

οι δαςικζσ εκτάςεισ ςυνεχίηουν να καταλαμβάνουν τθν μεγαλφτερθ επιφάνεια του 

Διμου, με τθ διαφορά ότι ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά οι άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. Τα 

λατομεία καταλαμβάνουν μεγαλφτερθ ζκταςθ και οι γεωργικζσ εκτάςεισ ζχουν 

αυξθκεί ςθμαντικά ςε αρικμό και εμβαδό.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μεταπολεμικά ο Διόνυςοσ άρχιςε να κατοικείται από 

νθςιϊτεσ λατόμουσ οι οποίοι ιρκαν να εργαςκοφν ςτα λατομεία τθσ περιοχισ. 

Ραρά το γεγονόσ ότι το 1960 τμιμα τθσ γθσ που καταλαμβάνει ςιμερα ο Διόνυςοσ 

είχε ενταχκεί ςτο ςχζδιο πόλθσ, εντοφτοισ δεν ζχει ακόμα αναπτυχκεί ο οικιςμόσ και 

το οδικό δίκτυο ζχει ελαφρϊσ αυξθκεί χωρίσ να παρουςιάηονται ςθμαντικζσ 

διαφορζσ από το ζτοσ 1945. Αλλαγζσ αναμζνεται να παρατθρθκοφν ςε 

μεταγενζςτερεσ αεροφωτογραφίεσ. 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ εκτάςεισ που καταλαμβάνουν οι δαςικζσ, 

χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ οι οποίεσ υπολογίςτθκαν ζπειτα από τθν 

ερμθνεία γεωπλθροφοριϊν ςτισ αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1960 κακϊσ και το 

διάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

1960 16.553,34 0 3.589,35 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 1960. 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  81 

 

Εηθόλα 19: Δηάγξακκα κε ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 

1960. 

 

 

Στον χάρτθ που ακολουκεί κλίμακασ 1:25.000 (Εικόνα 20, Χάρτθσ Νο 8 ςτο 

παράρτθμα) με τα κόκκινα πολφγωνα εμφανίηονται οι γεωργικζσ εκτάςεισ και τα 

λατομεία κατθγοριοποιθμζνα ωσ άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. Με το πράςινο πολφγωνο 

εμφανίηεται θ δαςικι ζκταςθ τθσ περιοχισ. Το υπόβακρο είναι αεροφωτογραφίεσ 

από τθν Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ ζτουσ φωτολθψίασ 1960. 
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Εηθόλα 20: Φάξηεο θιίκαθαο 1:25.000 κε ηελ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1960 

(Υπόβαζξν: Αεξνθσηνγξαθίεο έηνπο 1960, Γ.Υ.Σ.) 
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7.3 Ερμθνεία αεροφωτογραφίασ ζτουσ 1972 

Στθν αεροφωτογραφία του ζτουσ 1972 είναι εμφανισ θ ανάπτυξθ του οικιςμοφ και 

του οδικοφ δικτφου ςε ςχζςθ με τισ αεροφωτογραφίεσ των προθγοφμενων ετϊν. 

Σθμειϊνεται εδϊ ότι το 1971 ο Διόνυςοσ απογράφθκε για πρϊτθ φορά ωσ οικιςμόσ 

με 836 κατοίκουσ. Διακρίνεται ζντονα θ τάςθ για οικιςτικι ανάπτυξθ ςτα βόρεια τθσ 

περιοχισ μελζτθσ. Θ λατομικι δραςτθριότθτα φαίνεται να γίνεται πιο ζντονθ και να 

γίνονται διακριτζσ και από τισ αεροφωτογραφίεσ αλλοιϊςεισ ςτο τοπίο και ςτο 

περιβάλλον τθσ περιοχισ. 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ εκτάςεισ που καταλαμβάνουν οι δαςικζσ, 

χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ οι οποίεσ υπολογίςτθκαν ζπειτα από τθν 

ερμθνεία γεωπλθροφοριϊν ςτισ αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1972 κακϊσ και το 

διάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

1972 16.398,66 68,52 3.675,51 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 6: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 1972. 
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Εηθόλα 21: Δηάγξακκα κε ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 

1972. 

 

Στον χάρτθ που ακολουκεί κλίμακασ 1:25.000 (Εικόνα 22, Χάρτθσ Νο 9 ςτο 

παράρτθμα) με τα κόκκινα πολφγωνα εμφανίηονται οι γεωργικζσ εκτάςεισ και τα 

λατομεία κατθγοριοποιθμζνα ωσ άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. Θ ζκταςθ με το κίτρινο 

χρϊμα πολυγϊνου είναι χορτολιβαδικι και με πράςινο χρϊμα πολυγϊνων 

εμφανίηονται οι δαςικζσ εκτάςεισ. Το υπόβακρο είναι αεροφωτογραφίεσ από τθν 

Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ ζτουσ φωτολθψίασ 1972. 

 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  85 

 

Εηθόλα 22: Φάξηεο θιίκαθαο 1:25.000 κε ηελ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1972 

(Υπόβαζξν: Αεξνθσηνγξαθίεο έηνπο 1972, Γ.Υ.Σ.) 
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7.4 Ερμθνεία ορκοφωτοχαρτϊν ζτουσ 1997 

Στουσ ορκοφωτοχάρτεσ του ζτουσ 1997 φαίνεται ζντονα θ οικιςτικι ανάπτυξθ του 

Διονφςου, αφοφ μζροσ των κατοίκων τθσ Αττικισ επζλεξε τθν μεταφορά του για 

μόνιμθ κατοικία προσ τθν περιοχι μελζτθσ. Από το 1979 ιδθ είχε ςυςτακεί ωσ 

Κοινότθτα με 250 τότε μόνιμουσ κατοίκουσ.  

Ρολλζσ από τισ περιοχζσ οι οποίεσ φαινόταν ότι τα προθγοφμενα ζτθ 

καλλιεργοφνταν μετατράπθκαν ςε κατοικίεσ, ενϊ άλλεσ ζχουν παρατθκεί και 

δαςωκεί.  

Επίςθσ, ςτα ανατολικά τθσ περιοχισ μελζτθσ φαίνεται ζντονα θ καταςτροφι του 

δάςουσ από τισ πυρκαγιζσ οι οποίεσ πζραςαν τα προθγοφμενα χρόνια. Είναι εμφανι 

τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλθμμυρικά ζργα τα οποία ζγιναν για τθν ςυγκρότθςθ 

του εδάφουσ και για τθν προετοιμαςία του για τθν αναγζννθςθ του δάςουσ. 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ εκτάςεισ που καταλαμβάνουν οι δαςικζσ, 

χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ οι οποίεσ υπολογίςτθκαν ζπειτα από τθν 

ερμθνεία γεωπλθροφοριϊν ςτουσ ορκοφωτοχάρτεσ ζτουσ λιψθσ 1997 κακϊσ και το 

διάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

1997 13.337,05 0 6.805,64 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 7:: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 1997. 
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Εηθόλα 23: Δηάγξακκα κε ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 

1997. 

 

Στον χάρτθ που ακολουκεί κλίμακασ 1:25.000 (Εικόνα 24, Χάρτθσ Νο 10 ςτο 

παράρτθμα) με τα κόκκινα πολφγωνα εμφανίηονται οι γεωργικζσ εκτάςεισ και τα 

λατομεία κατθγοριοποιθμζνα ωσ άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. Οι εκτάςεισ με πράςινο 

χρϊμα πολυγϊνων που εμφανίηονται είναι δαςικζσ εκτάςεισ. Το υπόβακρο είναι 

ορκοφωτοχάρτεσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ζτουσ 

φωτολθψίασ 1997. 
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Εηθόλα 24: Φάξηεο θιίκαθαο 1:25.000 κε ηελ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε νξζνθσηνράξηεο ηνπ έηνπο 1997 

(Υπόβαζξν: Οξζνθσηνράξηεο έηνπο 1997, Υ.Α.Α.Τ.) 
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7.5 Ερμθνεία ορκοφωτοχαρτϊν ζτουσ 2008 

Στον ορκοφωτοχάρτθ του Google Earth δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ 

ςτθν αλλαγι τθσ μορφισ των εκτάςεων ςε ςφγκριςθ με αυτζσ που εμφαίνονται 

ςτουσ ορκοφωτοχάρτεσ ζτουσ φωτολθψίασ 1997. Ωςτόςο υπάρχει αφξθςθ τθσ 

ζκταςθσ των δαςικϊν εκτάςεων 900 περίπου ςτρεμμάτων, θ οποία οφείλεται ςε 

εργαςίεσ αναδάςωςθσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν περιοχι. Φαίνεται ζντονα θ 

καταςτροφι του δάςουσ από πυρκαγιά ςτο ανατολικό και νοτιανατολικό τμιμα τθσ 

περιοχισ μελζτθσ, αφοφ ςυγκαταλζγεται μαηί με τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Ρεντζλθσ ςτισ πιο πυρόπλθκτεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ. 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ εκτάςεισ που καταλαμβάνουν οι δαςικζσ, 

χορτολιβαδικζσ και άλλθσ μορφισ εκτάςεισ οι οποίεσ υπολογίςτθκαν ζπειτα από τθν 

ερμθνεία γεωπλθροφοριϊν ςτουσ ορκοφωτοχάρτεσ ζτουσ λιψθσ 2008 κακϊσ και το 

διάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

2008 14.237,44 0 5.905,25 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 8: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 2008. 
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Εηθόλα 25: Δηάγξακκα κε ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην έηνο 

2008. 

 

Στον χάρτθ που ακολουκεί κλίμακασ 1:25.000 (Εικόνα 26, Χάρτθσ Νο 11 ςτο 

παράρτθμα) με τα κόκκινα πολφγωνα εμφανίηονται οι γεωργικζσ εκτάςεισ και τα 

λατομεία κατθγοριοποιθμζνα ωσ άλλθσ μορφισ εκτάςεισ. Οι εκτάςεισ με πράςινο 

χρϊμα πολυγϊνων που εμφανίηονται είναι δαςικζσ εκτάςεισ. Το υπόβακρο είναι 

ορκοφωτοχάρτεσ από το Google Earth ζτουσ φωτολθψίασ 2008. 
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Εηθόλα 26: Φάξηεο θιίκαθαο 1:25.000 κε ηελ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε νξζνθσηνράξηεο ηνπ έηνπο 2008 

(Υπόβαζξν: Οξζνθσηνράξηεο έηνπο 2008, Google Earth.) 
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7.6 Αποτελζςματα των ερμθνειϊν 

Ρριν τθν εξαγωγι των οποιοδιποτε ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν αλλαγι τθσ 

χριςθσ γθσ ςτον Διμο Διονφςου και τισ επιπτϊςεισ που οι αλλαγζσ αυτζσ 

προκαλοφν, είναι ςθμαντικό να δοφμε με αρικμοφσ τθν μεταβολι ςτο εμβαδό των 

εκτάςεων των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, των χορτολιβαδικϊν εκτάςεων και των 

άλλθσ μορφισ εκτάςεων.  

Φωτοερμθνεία 

κατά τα ζτθ 

Κατθγορίεσ κάλυψθσ τθσ γθσ 

Δάςθ και δαςικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Χορτολιβαδικζσ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

Άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ (ςτρ) 

1945 18.331,27 0 1.811,42 

1960 16.553,34 0 3.589,35 

1972 16.398,66 68,52 3.675,51 

1997 13.337,05 0 6.805,64 

2008 14.237,44 0 5.905,25 

υνολικι ζκταςθ περιοχισ μελζτθσ 20.142,69 ςτρ. 

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαρξνληθά. 

 

 

Εηθόλα 27: Δηάγξακκα ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, νη 

ρνξηνιηβαδηθέο θαη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαρξνληθά. 
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Από τον παραπάνω πίνακα και διάγραμμα γίνεται εφκολα κατανοθτό ότι από το 

ζτοσ 1945 μζχρι και το 1997 υπιρξε ςθμαντικι μείωςθ τθσ ζκταςθσ των δαςϊν και 

δαςικϊν εκτάςεων τθσ περιοχισ και αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτισ άλλθσ μορφισ 

εκτάςεισ. Από τθν ερμθνεία των αεροφωτογραφιϊν και ορκοφωτοχαρτϊν θ οποία 

ζγινε τα ζτθ 1945, 1960, 1972, 1997 και 2008 είναι φανερι θ δθμιουργία και 

επζκταςθ του οικιςμοφ του Διμου Διονφςου, θ ανάπτυξθ του οδικοφ δικτφου με το 

πζραςμα των χρόνων, θ εντονότερθ λατομικι – εξορυκτικι δραςτθριότθτα ςτθν 

περιοχι. Είναι επίςθσ εμφανισ θ αλλαγι μεγάλων εκτάςεων γεωργικϊν και 

δαςικϊν εκτάςεων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ.  

Στουσ ορκοφωτοχάρτεσ των ετϊν 1997 και 2008 διακρίνεται κακαρά θ καταςτροφι 

του δάςουσ ςτα ανατολικά και νοτιοανατολικά τθσ περιοχισ μελζτθσ από τισ 

πυρκαγιζσ οι οποίεσ ζχουν κάψει μεγάλεσ επιφάνειεσ δαςικοφ πλοφτου και θ 

ανοικοδόμθςθ τμθμάτων τθσ γθσ θ οποία ζχει καεί. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το 2008 υπιρξε αφξθςθ ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ 

τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςε ςφγκριςθ με τθν ερμθνεία των ορκοφωτοχαρτϊν ζτουσ 

1997, κατά εννιακόςια ςτρζμματα περίπου παρά τθν τάςθ που υπιρχε να 

υποβακμίηονται ςυνεχϊσ (είτε από ανκρωπογενείσ αιτίεσ είτε από φυςικά αίτια) 

και να καταπατοφνται τα δάςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Ραρακάτω ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν δίνονται παραδείγματα τθσ αλλαγισ 

χριςεων γθσ ςτθν περιοχι μελζτθσ. Στο πρϊτο παράδειγμα (εικόνεσ 28, 29, 30, 31, 

32) φαίνεται θ ανάπτυξθ του οικιςμοφ εισ βάρουσ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ 

διαχρονικά. Απεικονίηεται θ ίδια περιοχι με υπόβακρο τισ διακζςιμεσ 

αεροφωτογραφίεσ για τα ζτθ 1945, 1960, 1972 και ορκοφωτοχάρτεσ των ετϊν 1997 

και 2008 ςε κλίμακα 1:5.000. Θ κόκκινθ γραμμι διαχωρίηει τισ δαςικζσ από τισ 

εκτάςεισ οι οποίεσ καλλιεργοφνται. Με το ςυμβολιςμό Α εννοοφνται οι άλλθσ 

μορφισ εκτάςεισ ενϊ με το ςυμβολιςμό Δ τα δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ. 
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Εηθόλα 28: Παξάδεηγκα 1. Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Δηνλύζνπ ην 1945. 

 

Εηθόλα 29: Παξάδεηγκα 1. Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Δηνλύζνπ ην 1960. 

 

Α 

 

Δ 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Δ 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  95 

 

Εηθόλα 30: Παξάδεηγκα 1. Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Δηνλύζνπ ην 1972. 

 

Εηθόλα 31: Παξάδεηγκα 1. Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Δηνλύζνπ ην 1997. 
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Εηθόλα 32: Παξάδεηγκα 1. Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Δηνλύζνπ ην 2008. 

 

 

Ακολουκεί ζνα δεφτερο χαρακτθριςτικό παράδειγμα (εικόνεσ 33, 34, 35, 36, 37) 

αλλαγισ τθσ χριςεωσ γθσ από αγροτικζσ καλλιζργειεσ ςε ςπίτια και τθσ επεκτάςεωσ 

του οικιςμοφ ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ. Θ μπλε γραμμι που απεικονίηεται ςτισ 

παρακάτω εικόνεσ αντιςτοιχοφν ςτα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ. Θ κόκκινθ γραμμι 

οριοκετεί τισ δαςικζσ εκτάςεισ από αυτζσ που ζχουν άλλθ χριςθ. Με το ςυμβολιςμό 

Α εννοοφνται οι άλλθσ μορφισ εκτάςεισ ενϊ με το ςυμβολιςμό Δ τα δάςθ και οι 

δαςικζσ εκτάςεισ. Θ κλίμακα των εικόνων είναι 1:5.000. 
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Εηθόλα 33: Παξάδεηγκα2. Αιιαγή ηεο Φξήζεο γεο (έηνο 1945) 

 

Εηθόλα 34: Παξάδεηγκα2. Αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο (έηνο 1960) 
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Εηθόλα 35: Παξάδεηγκα 2. Αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο (έηνο 1972) 

 

Εηθόλα 36: Παξάδεηγκα 2. Αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο (έηνο 1997) 
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Εηθόλα 37: Παξάδεηγκα 2. Αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο (έηνο 2008) 

 

Μία ακόμα ςοβαρι αρνθτικι επίπτωςθ ςτο δαςικό οικοςφςτθμα είναι οι πιζςεισ 

που αςκοφνται από τα λατομεία τθσ περιοχισ, τα οποία δθμιουργοφν οχλιςεισ 

κορφβου, οπτικζσ (αιςκθτικζσ αλλοιϊςεισ), μεταβολζσ ςτθν ποιότθτα του αζρα και 

του εδάφουσ κακϊσ επίςθσ και μεταβολζσ ςτθν χλωρίδα, τθν πανίδα και τα φυςικά 

οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ (ςυρρίκνωςθ ι εξαφάνιςθ τμθμάτων δαςϊν και 

δαςικϊν εκτάςεων).  

Θ ζντονθ και διαχρονικι λατομικι – εξορυκτικι δραςτθριότθτα ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ και τισ φυςικζσ καταςτροφζσ, οι οποίεσ μετζβαλαν τα 

γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά και τισ χριςεισ γθσ δείχνουν ότι υπιρξε εντατικι, 

ανεξζλεγκτθ και μθ ορκολογικι εκμετάλλευςθ του ορυκτοφ πλοφτου τθσ περιοχισ. 

Συνζπεια των αλλεπάλλθλων και επιβλαβϊν για το οικοςφςτθμα, εντατικϊν και μθ 

ορκολογικά ςχεδιαςμζνων εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων μαρμάρου είναι θ 

διατάραξθ των γεωλογικϊν και των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

περιοχισ, ο περιοριςμόσ τθσ βιοποικιλότθτασ, με τθ ςυρρίκνωςθ των δαςικϊν 

εκτάςεων και θ εμφάνιςθ δευτερογενϊν διαπλάςεων βλάςτθςθσ κακϊσ και θ 

αιςκθτικι αλλοίωςθ του τοπίου. Θ αναμενόμενθ εξελικτικι πορεία των μεταβολϊν 

Δ 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 

Α 

 Α 

 
Α 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  100 

και των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον δεν είναι κακόλου αιςιόδοξο ςενάριο εάν δεν 

τθρθκοφν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ και δεςμεφςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ 

– προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ (Μερτηάνθσ, Σκοτίδα, Ευκυμίου, 

Ηακυνκινόσ, 2004). 

Στο τρίτο παράδειγμα που ακολουκεί (εικόνεσ 38, 39, 40, 41, 42) φαίνεται θ αφξθςθ 

τθσ λατομικισ – εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ διαχρονικά. Θ κόκκινθ γραμμι 

διαχωρίηει τισ δαςικζσ από τθν ζκταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το λατομείο. Με το 

ςυμβολιςμό Α εννοοφνται οι άλλθσ μορφισ εκτάςεισ ενϊ με το ςυμβολιςμό Δ τα 

δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ. 

Στουσ ορκοφωτοχάρτεσ των ετϊν 1997 και 2008 είναι εμφανισ και θ καταςτροφι 

του δάςουσ από πυρκαγιζσ που ζχουν πλιξει τθν περιοχι μελζτθσ.  

 

Εηθόλα 38: Παξάδεηγκα 3. Η πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ (έηνο 1945) 
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Εηθόλα 39: Παξάδεηγκα 3. Η πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ (έηνο 1960) 

 

Εηθόλα 40: Παξάδεηγκα 3. Η πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ (έηνο 1972) 
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Εηθόλα 41: Παξάδεηγκα 3. Η πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ (έηνο 1997) 

 

Εηθόλα 42: Παξάδεηγκα 3. Η πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ (έηνο 2008) 

Δ 

 

Α 

 

Δ 

 

Δ 

 

Δ 

 Α 

 

Δ 

 

Δ 

 

Δ 

 

Δ 

 

Α 

 

Α 

 



Θ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ  
ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Αδρακτά Χρυςοφλα  103 

8. υμπεράςματα  
 

Σφμφωνα με τθ δαςικι νομοκεςία οι εκτάςεισ οι οποίεσ καίγονται ι 

υποβακμίηονται από διάφορεσ αιτίεσ πρζπει να αποτυπϊνονται, να οριοκετοφνται 

και να κθρφςςονται αναδαςωτζεσ. Οι διαδικαςίεσ όμωσ αυτζσ ζχει αποδειχκεί ότι 

δεν ακολουκοφνται με ςυνζπεια πολλοί να καταπατοφν δαςικζσ εκτάςεισ για 

ιδιωτικά ςυμφζροντα. Τζτοιου είδουσ καταπατιςεισ και παράνομεσ εκχερςϊςεισ 

καταγράφονται και ςτον Διόνυςο Αττικισ. 

Θ ζλλειψθ δαςικϊν χαρτϊν ςτθ χϊρα εντείνει τα προβλιματα τα οποία προκφπτουν 

μετά από καταςτροφζσ όπωσ είναι οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, κακϊσ δεν είναι 

κακοριςμζνεσ οι χριςεισ γθσ, τα δάςθ, οι δαςικζσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ δεν 

είναι οριοκετθμζνεσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν μακροχρόνιεσ δικαςτικζσ 

διαμάχεσ μεταξφ των πολιτϊν και του ελλθνικοφ δθμοςίου για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

κυριότθτασ (ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ) πολλϊν εκτάςεων. 

Θ αφξθςθ τθσ ανοικοδόμθςθσ, θ ζντονθ λατομικι – εξορυκτικι δραςτθριότθτα και 

οι πυρκαγιζσ οι οποίεσ ζχουν πλιξει τθν περιοχι μελζτθσ, είναι οι κυριότερεσ αιτίεσ 

υποβάκμιςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ 

περιοχισ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ορκότερθ 

προςταςία και διαχείριςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων όπωσ επίςθσ και ςτθν 

κατανομι των εκτάςεων όςον αφορά τισ χριςεισ γθσ. 

Τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν ζχουν αποδειχκεί ιδεϊδθ εργαλεία διότι 

είναι δυνατό να ειςάγεται και να αποκθκεφεται ςε αυτά μεγάλοσ όγκοσ δεδομζνων, 

και ςτθ ςυνζχεια με τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

δεδομζνων αυτϊν να προκφπτουν νζεσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι χριςιμεσ ςτθ 

λιψθ αποφάςεων, ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ φυςικϊν οικοςυςτθμάτων.  

Τα αποτελζςματα από τθν ερμθνεία των αεροφωτογραφιϊν για τα ζτθ 1945, 1960, 

1972, και των ορκοφωτοχαρτϊν των ετϊν 1997 και 2008 που ζγινε για τθν περιοχι 

του Καποδιςτριακοφ Διμου Διονφςου, δείχνουν ότι από το ζτοσ 1945 ζωσ και το 
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ζτοσ 1997 ςθμειϊνεται μείωςθ ςτα δαςικά οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ θ οποία 

προκλικθκε είτε από ανκρωπογενείσ αιτίεσ είτε από φυςικά αίτια (πυρκαγιζσ, 

υποβάκμιςθ των εδαφϊν κ.λ.π.) και αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτθν ζκταςθ τθσ 

οικοδομθμζνθσ περιοχισ και των λατομείων τα οποία υπάρχουν ςτθν περιοχι. 

Αξίηει να τονιςτεί ςτο ςθμείο αυτό ότι ςτουσ ορκοφωτοχάρτεσ ζτουσ 2008 

παρατθρείται αφξθςθ ςτθν ζκταςθ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων τθσ 

περιοχισ μελζτθσ κατά 900 περίπου ςτρζμματα. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτισ 

αναδαςϊςεισ οι οποίεσ ζχουν γίνει ςτθν περιοχι του Διονφςου. Επίςθσ ςτουσ 

ορκοφωτοχάρτεσ των ετϊν 1997 και 2008 διακρίνονται τα αντιπλθμμυρικά και 

αντιδιαβρωτικά ζργα, ςε περιοχζσ οι οποίεσ καταςτράφθκαν από πυρκαγιά, τα 

οποία ςυμβάλλουν ςτθν ςυγκράτθςθ του εδάφουσ και είναι ευκολότερθ θ φυςικι 

αναγζννθςθ τθσ Χαλεπίου Ρεφκθσ θ οποία ευδοκιμεί ςτθν περιοχι. 

Στθν εν λόγω εργαςία αξιοποιικθκαν οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί από 

το παρελκόν, ζχουν καταγραφεί και μελετθκεί οι χριςεισ γθσ και οι εκτάςεισ που 

καταλαμβάνουν, εντόσ των ορίων του Διμου Διονφςου από το 1945 ζωσ και το 

2008. Μζχρι τθν ςφνταξθ και κφρωςθ του δαςικοφ χάρτθ ςτον οποίο κα είναι 

κεςμοκετθμζνα τα όρια των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων, που αφοροφν τθν 

περιοχι μελζτθσ, θ κατάςταςθ που ζχει καταγραφεί ςτθν παροφςα εργαςία 

ενδζχεται να τροποποιθκεί κακϊσ ελλοχεφουν κίνδυνοι καταπατιςεων και φυςικϊν 

καταςτροφϊν (πυρκαγιζσ, υποβάκμιςθ εδάφουσ, κ.λπ.). Επομζνωσ είναι 

αναμενόμενθ θ προςκικθ νζων δεδομζνων ςε μελλοντικό χρόνο. 
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Πίνακασ Προζλευςθσ Δεδομζνων 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακασ 1:5.000 Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

Αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1945 Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

Αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1960 Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

Αεροφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1972 Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

Ορκοφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 1997 Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων 

Ορκοφωτογραφίεσ ζτουσ λιψθσ 2008 Google Earth 

Εδαφολογικόσ χάρτθσ Υπουργείο Γεωργίασ 

Δαςικόσ χάρτθσ ζτουσ 1996 Υπουργείο Γεωργίασ 

Πρια Νομων Ελλάδοσ http://geodata.gov.gr, τελευταία 

πρόςβαςθ 31/10/2011 

Πρια Καποδιςτριακϊν Διμων http://geodata.gov.gr, τελευταία 

πρόςβαςθ 31/10/2011 

Πρια Ηωνϊν προςταςίασ ορεινοφ όγκου 

Ρεντζλθσ 

http://geodata.gov.gr, τελευταία 

πρόςβαςθ 31/10/2011 

Πίνακασ 10: Πίνακασ προζλευςησ δεδομζνων 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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