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Πρόλογος 
 
Το 1ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου στην Καλλιθέα από 17 ως 18 Μαΐου 2013. Επίσημοι φορείς διοργάνωσης του 
συνεδρίου ήταν η κοινότητα Hellenic Society of Swedish Scholars (HSSS) και ο Σύλλογος Ελλήνων 
Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) ενώ φορέα υποδοχής και φιλοξενίας αποτέλεσε το Τμήμα 
Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 
 
Η χωρική ανάλυση είναι ένα δυναμικό πεδίο έρευνας που ξεκίνησε κυρίως μετά την ποσοτική 
επανάσταση στη γεωγραφία τη δεκαετία του 1960, οπότε η χρήση των υπολογιστών επέτρεψε 
την εφαρμογή μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε πραγματικά δεδομένα. Στην Ελλάδα, μόλις τα 
τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται εργασίες που εφαρμόζουν ορθά τις μεθόδους 
χωρικής ανάλυσης, οι οποίες διδάσκονται κυρίως σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών τμημάτων γεωγραφίας, πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης, αρχιτεκτονικής, στατιστικής και τοπογραφίας.  
 
Στόχος του 1ου Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης ήταν να συγκεντρώσει επιστήμονες και νέους 
ερευνητές σε μια συνάντηση παρουσίασης βασικής έρευνας και εφαρμογών χωρικής ανάλυσης. 
Θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένου του μεγάλου 
αριθμού εργασιών που παρουσιάστηκαν, τη διεπιστημονικότητα των εργασιών αυτών, καθώς και 
τον μεγάλο αριθμό ακροατών τους. Οι σύνεδροι και οι φοιτητές μπόρεσαν να ενημερωθούν για 
τις τελευταίες εξελίξεις στη χωρική ανάλυση στην Ελλάδα και διεθνώς, να ανταλλάξουν ιδέες και 
να διαμορφώσουν συνθήκες πιθανής μελλοντικής συνεργασίας.  
 
Στα πλαίσια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Χωρικά Δεδομένα και 
Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS» στο οποίο παρουσιάστηκε το ανοιχτό λογισμικό 
Quantum GIS και ζητήματα που αφορούν τις Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού, Ανοιχτών Δεδομένων 
και Έργων καθώς και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Εμπνευσμένη από τη συζήτηση και την 
τάση για ανοιχτό περιεχόμενο που διαμορφώνεται τελευταία διεθνώς, η παρούσα έκδοση 
χορηγείται / διανέμεται με την άδεια Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική 
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-ND 3.0 GR). 
 
Η οργανωτική επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τους εμπλεκόμενους φορείς διοργάνωσης, 
τους ομιλητές, τους συγγραφείς και τους συμμετέχοντες στο 1ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης 
καθώς και όλους όσους ενεπλάκησαν και συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωσή του πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τις εργασίες του. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Τμήμα 
Γεωγραφίας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για τη φιλοξενία του συνεδρίου. 
 
Αθήνα, Μάιος 2013 
 
Δρ. Σταμάτης Καλογήρου, Λέκτορας 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  
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Θεματικές ενότητες 
 
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες: 

 

 Χωρική Αλληλεπίδραση (Spatial Interaction Modelling) 

 Χωρική Παλινδρόμηση (Spatial Regression) 

 Χωρική Οικονομετρία (Spatial econometrics) 

 Χωρική Παρεμβολή (Spatial Interpolation) 

 Γεωστατιστική (Geostatistics) 

 Χωρική Δημογραφία (Spatial Demography) 

 Χωρική Εξάρτηση – Χωρική Αυτοσυσχέτιση (Spatial Autocorrelation) 

 Χωρικές Ανισότητες (Spatial Inequalities) 

 Χωρική επιδημιολογία (Spatial epidemiology) 

 Λογισμικό Χωρικής Ανάλυσης (Spatial Analysis Software) 

 Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (Geovisualization) 

 Εξόρυξη χωρικών δεδομένων (Spatial data mining) 

 Γεωδημογραφικά Συστήματα (Geodemographics) 

 Προσομοίωση (Simulation) 

 Μοντελοποίηση με πράκτορες (Agent-based Modelling) 

 Κυψελοειδή Αυτόματα (Cellular Automata) 

 Χωροθέτηση (Location – Allocation) 

 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 

 Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης 

o Περιβάλλον 

o Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή 

o Α.Π.Ε. 

o Φυσικές Καταστροφές 

o Περιφερειακή Ανάπτυξη 

o Ακίνητη Περιουσία 

o Ανθρωπογεωγραφία 

o Κοινωνική στατιστική 

o Μετανάστευση 

o Ανεργία 
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Σεμινάριο 
 
Στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα 
«Ανοιχτά και Χωρικά Δεδομένα και Χαρτογράφηση με το Ανοιχτό Λογισμικό Quantum GIS 
(QGIS)». 
 
Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου την Παρασκευή 
17 Μαΐου 2013 τις ώρες 17.00 – 20.00 και περιελάμβανε δύο ομιλίες: 
 

1. «Ανοιχτά και Χωρικά Δεδομένα» με ομιλητή τον Δρ. Πρόδρομο Τσιαβό, Νομικό Σύμβουλο 
ΕΕΛ/ΛΑΚ 
 

2. «Χαρτογράφηση με το Ανοιχτό Λογισμικό Quantum GIS» με ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη 
Καλογήρου, Λέκτορα Εφαρμοσμένης Χωρικής Ανάλυσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

http://gisc.gr/sac/docs/Geoconf2013_17_05_13PDF.pdf
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Διοργάνωση Συνεδρίου (Επιτροπές) 
 
 
Οργανωτική Επιτροπή 

 
Σταμάτης Καλογήρου, Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Χρίστος Χαλκιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 
Επιστημονική Επιτροπή 

 
Παναγιώτης Αρτελάρης, Λέκτορας (υπό διορισμό) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Γεωργία Βερροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Γεωργία Γεμενετζή, Εντεταλμένη Διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κωνσταντίνος Δάρας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Leeds, Αγγλία 

Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Σταμάτης Καλογήρου, Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αγγελος Μιμής, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου 

Δημήτρης Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αλεξάνδρα Τραγάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Ανδρέας Τσάτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθηνών 

Κλέων Τσίμπος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χρίστος Χαλκιάς, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Διόφαντος Χατζημιτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου 

Beniamino Murgante, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Basilicata, Ιταλία 

 

Υποστήριξη Συνεδρίου 

 
Στέφανος Γεωργάνος, Φοιτητής Γεωγραφίας 

Βασιλική Καρβέλα, Γεωγράφος – Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική 

Χρήστος Μπουτζουκλής, Φοιτητής Γεωγραφίας 

Μιχαήλ Πρωτόγερος, Φοιτητής Γεωγραφίας 

Φραγκίσκη-Ιωάννα Σοφίου, Γεωγράφος – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Άννα Κλεφτόγιαννη, Φοιτήτρια Γεωγραφίας 
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Πρόγραμμα 1ου Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης 

 

1ο  Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας 

17-18 Μαΐου 2013, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα – Αθήνα 
Εκδ. 1.00 

Παρασκευή  17/5  
 

14.00 - 16.00 Προσέλευση και εγγραφές 

16.00 Χαιρετισμοί και κήρυξη έναρξης συνεδρίου 

16.00 – 16.10 
Δρ. Σταμάτης Καλογήρου 

Λέκτορας, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και της HSSS 

16.10 - 16.20 
Βιβή Μπάτσου 

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) 

16.20 - 16.30 
Επ. Καθηγητής Δημήτρης Σταθάκης 

Μέλος Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) 

16.30 - 16.40 
Καθηγητής Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας 

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 

16.40 - 16.50 
Αν. Καθηγήτρια Κάτια Λαζαρίδη 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας 

16.50 – 17.00 
Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 

Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

17.00 Σεμινάριο «Χωρικά Δεδομένα και Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS» 

17.00 – 19.00 
Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS 

Δρ. Σταμάτης Καλογήρου 

19.00 – 20.00 
Ανοιχτά και Χωρικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα 

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, ΕΛ/ΛΑΚ  

20.00 - 21.30 Δεξίωση υποδοχής 

  

Σάββατο 18/5 
 

09.00 - 10.00 Προσέλευση και εγγραφές 

10.00 - 12.00 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 

 
Χωρική Οικονομετρία  –   

Χωρικές Ανισότητες 
Σχεδιασμός του Αστικού Χώρου, 

Πολεοδομία – Χωροταξία 

 
Προεδρείο: Π. Αρτελάρης Προεδρείο: Δ. Σταθάκης 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΜΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 
Αλεξιάδης Σ., Λαδιάς Χ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δαναδιάδου Κ., Ζουρνά Μ. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

Γκαρτζονίκα Δ. 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

Μπακογιάννης Ε., Βάσση Α., Σιόλας, Α. 

 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1991 & 2001 

Καρβέλα Β., Καλογήρου Σ. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) 

Κακάτση Ν., Σαγιάς Ι. 
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ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κολοβός-Μαρκόπουλος, Γ.-Σ., Καλογήρου Σ. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΙΜΟΥ 
Χατζηχρήστος Θ., Σπάστρα Π., Μαρσέλη Κ. 

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γεμενετζή, Γ. 

  

Η ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Τσάμος Γ. 

12.00 - 12.30 Διάλλειμα καφέ 

12.30 - 13.30 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 

 
Μοντέλα Χωροθέτησης – Κατανομής 

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στην 
Ανθρωπογεωγραφία Ι 

 
Προεδρείο: Χ. Χαλκιάς Προεδρείο: Κ. Τσίμπος 

 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-

MEDIAN 
Πραβιώτη Σ., Σταθάκης Δ. 

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 
Καραγεώργη Α. 

 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Βαλτοπούλου Ε., Παπακωνσταντίνου Δ., 
Κασσιός Κ. 

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Γαλανού Μ. 

 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μαυρίδης Α., Καλότυχου Κ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Καραχάλιου Α. 

13.30 - 14.30 
Κυψελοειδή Αυτόματα 

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στην 
Ανθρωπογεωγραφία ΙΙ 

 Προεδρείο: Π. Πραστάκος Προεδρείο: Κ. Τσίμπος  

 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (GIS), 

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (CELLULAR 
AUTOMATA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ 

Γιώτη Ε. 
 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 
Μαρκοπούλου Δ., Χατζημιχάλης Κ. 
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 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 
Κουκόσια Η., Σταθάκης Δ. 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΖΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1997-2010 
Τριαντακωνσταντής Δ., Πραστάκος Π., 

Χρυσουλάκης Ν., Μανιουδάκης Ν 

 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Στεργίου Μ., Σιδηρόπουλος Γ. 
 

 

14.30 - 15.30 Μεσημεριανό Γεύμα 

15.30 - 17.30 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 

 
Ακίνητη Περιουσία GIS – Περιβάλλον – Γεωργία 

 
Προεδρείο: Α. Μιμής Προεδρείο: Δ. Καλύβας  

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Παπαευθυμίου Ι. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Παγάνης Λ., Παπακωνσταντίνου Δ., Κασσιός 

Κ. 

 

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Στάμου Μ., Μιμής Α, Καραγάνης Α. 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ GIS - 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μαυρίδης Α., Υφαντής Ι. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π 
Αντωνίου Χ., Πότσιου Χ., Χατζηχρήστος Θ. 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Καλύβας Δ., Δήμου Π. 
 
 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ζαμάνη Α., Γρηγοριάδης Α. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Ψωμιάδης Ε., Ρήγα Χ., Μιμίδου Χ. 

 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Κυριακόπουλος Ν., Μαρνέλης Γ.,  

Ρίζου Ν., Σταμουλίδης Κ. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ RMMF KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ξανθάκης Μ. 

17.30 - 18.00 Διάλλειμα καφέ 

18.00 - 20.00 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 

 
Γεωγραφία της Υγείας Γεωστατιστική – Μοντελοποίηση 
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Προεδρείο: Γ. Παπανικολάου Προεδρείο: Αν. Παπαδόπουλος 

 

ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
Ανδρεόπουλος Π. 

ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

Καλύβας Δ., Δήμου Π., Βούλγαρης Γ. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 
Ανδρονίκου Α. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Βάρλας Γ., Παπαδόπουλος Α., Κατσαφάδος 
Π. 

 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
CROHN ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΝΑ 

ΧΩΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ? 
Σηφάκη-Πιστόλλα Δ., Πιστόλλα Γ., 

Παπαδάκης Κ. 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

TWEETS 
Αραποστάθης Ε. 

  

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

Πολυκρέτης Χ., Φερεντίνου Μ., Χαλκιάς Χ. 
 

  
21.00 Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου 

 
 

Posters 

ESTIMATE OF THE VARIATION IN CARBON STOCKS BASED ON LAND USE CHANGES: FROM A SERIES OF HIGH 
RESOLUTION AND TEMPORAL SATELLITE IMAGES. STUDY AREA: RURAL SOUTHWEST FRANCE. 

Magklara M.,Ducrot D. 
 

ANALYSIS APPLICATIONS OF PROBE DATA; CASE STUDY: KEEPING NOKIA’S HERE MAP CONTENT UP TO DATE 
Arapostathis S., Arvanitaki C., Pagonis V., Tsonis C., Pritschow H., Manier C. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Σκριμιζέα Ε., Παπακωνσταντίνου Δ., Σιόλας Α. 
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Τόμος Περιλήψεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ANALYSIS APPLICATIONS OF PROBE DATA; CASE STUDY: KEEPING NOKIA’S HERE MAP CONTENT UP 
TO DATE .............................................................................................................................................. 15 

ESTIMATE OF THE VARIATION IN CARBON STOCKS BASED ON LAND USE CHANGES: FROM A SERIES 
OF HIGH RESOLUTION AND TEMPORAL SATELLITE IMAGES. STUDY AREA: RURAL SOUTHWEST 
FRANCE. .............................................................................................................................................. 16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ............................................................. 17 

ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ........................................................................................................................................ 18 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ 
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π ......................... 20 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 
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ANALYSIS APPLICATIONS OF PROBE DATA; CASE STUDY: KEEPING NOKIA’S HERE 
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ABSTRACT 

HERE, a Nokia business unit is offering the first location cloud that delivers people the world’s best maps 
and location experiences across more screens and operating systems. At HERE, we believe the next 
generation of maps and location services can do even more — more than get people from point A to point 
B. We believe maps can inspire us to try new things, expose us to new experiences, and challenge us to 
view the world through new eyes. 

Main objective of this report it to present a methodological framework which allows the most effective and 
fast identification of regions in which there are road network updates with ultimate target the map 
maintenance. HERE Map Content from Nokia is dynamic and reflects the constantly alternating world and 
the various ways in which maps are used. As long as cities are becoming bigger and more complex, various 
location tools are becoming more important and maps must be dynamic, accurate and up to date. Our 
challenge is to create the most comprehensive and accurate view of the real world. 

One of the methods used to our continuous efforts to keep our map database up to date, is the 
visualization of probe data, which comes from various sources such as mobile phones and navigation 
devices. The visualization of this data is performed through internal software which uses HERE Map 
Content as map background. Probe data contains information such as xyz geographic coordinates, speed 
and direction of mobile devices. The analysis of this data through visualization methods is useful in planning 
field updates by classifying regions by popularity criteria, in tracking new geometries, road network 
changes, in classifying roads to functional classes according to data density per link and in route evaluation 
and improvement. We believe that the next generation of location experiences can help people better 
understand the world— a goal as challenging, rewarding, and timeless as mapmaking itself. To learn more 
about HERE, please visit http://www.here.com.  

KEY WORDS 

Visualization, Map Navigation, Spatial Analysis, Road Networks, Maps 
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ESTIMATE OF THE VARIATION IN CARBON STOCKS BASED ON LAND USE 

CHANGES: FROM A SERIES OF HIGH RESOLUTION AND TEMPORAL 

SATELLITE IMAGES. STUDY AREA: RURAL SOUTHWEST FRANCE. 

Magklara Maria1*, Ducrot Danielle2 
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       2 Assistant professor, Department of Informatics, Paul Sabatier (UPS), Toulouse. 

 
ABSTRACT  

The purpose of this study was to prepare the use of data from Sentinelle2, which will be launched in 2013 in order 
to estimate the variation in carbon stocks (soil + plants) as a function of land use. To do so, classifications derived 
from satellite images already obtained with the SPOT and FORMOSAT2 satellites were used as a basis, constituting 
an exceptionally rich database. Since carbon dioxide has an impact on climate change, the creation of inventory 
methods and quantification of changes in these carbon stocks based on land-use data constitutes a major issue. 
Within the context of this study, the purpose was to establish change maps based on land-use maps, combine them 
with models of the change in soil carbon content, biomass and yield inventories in order to develop a transposable 
methodology for estimating C stock variations at a regional scale based on future data derived from Sentinelle2. 
 

KEYWORDS 

Remote Sensing, Classification Detecting Changes, Agriculture, Carbon Budget 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η περιφερειακή μεγέθυνση και η αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελούν θέματα 
ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο η 
ικανότητα των Περιφερειών να υιοθετούν τις τεχνολογικές καινοτομίες, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 
συνθήκες σε μια περιφέρεια, είναι καθοριστικής σημασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
εμπειρική εξέταση των τάσεων μεγέθυνσης στα πλαίσια των περιφερειών της διευρυμένης Ευρώπης για 
την χρονική περίοδο 1995-2009. Η εμπειρική ανάλυση πραγματοποιείται με εξέταση χωρικών δεικτών και 
υποδείγματα χωρικής οικονομετρίας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα φανερώνουν ότι η ικανότητα 
απορρόφησης τεχνολογίας σχετίζεται θετικά με την πορεία της περιφερειακής μεγέθυνσης. Παρόλα αυτά, 
η οικονομετρική ανάλυση φανερώνει ότι οι επικρατούσες συνθήκες στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες δεν είναι ευνοϊκές για μια αποτελεσματική υιοθέτηση τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, οι 
περιφερειακές πολιτικές στην ΕΕ-27 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον παράγοντα αυτό και να 
προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούν στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Περιφερειακές Ανισότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υιοθέτηση Τεχνολογίας

mailto:ax5u010@minagric.gr
mailto:caladias@otenet.gr
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ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Ανδρεόπουλος Παναγιώτης 
 

Υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 
17671, Τηλ. 6979241663, Email: pandreop@hua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία παρουσίαση της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας για Χωρικά 
Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα Poisson διακριτού χρόνου και πεπερασμένου χώρου καταστάσεων, με 
εφαρμογή στη Χωρική Στατιστική και συγκεκριμένα στη Χαρτογράφηση Ασθενειών. Παρακάτω, γίνεται μία 
συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της εργασίας. 

Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή γύρω από τον κλάδο της Χωρικής Στατιστικής, παραθέτοντας ορισμούς, 
έννοιες και αναφορές απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση του εδαφίου, αλλά και του κλάδου αυτού 
καθ’ αυτού. 

Στη συνέχεια, γίνεται μία σύντομη περιγραφή της Μπεϋζιανής προσέγγισής μας, δείχνοντας και τις 
ανάλογες εφαρμογές πάνω στη μίξη Poisson κατανομών, την τεχνική της αύξησης δεδομένων, καθώς και 
την περιγραφή του αλγορίθμου Gibbs που αποτελεί ‘μέρος’ της οικογένειας των MCMC αλγορίθμων. 
Ακολούθως περιγράφονται τα Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMMs), στη συνεχή και τη διακριτή 
περίπτωση. 

Το κύριο θέμα της εργασίας μας, συνδέει τις παραπάνω στατιστικές μεθόδους και τις εφαρμόζει στη 
Χαρτογράφηση Ασθενειών. Γίνεται μία εκτενής αναφορά στην επιστήμη της Χαρτογραφίας και της 
Ιατρικής και στο πώς αυτή εφαρμόζεται και εξελίσσεται σήμερα με τη βοήθεια της Μπεϋζιανής 
στατιστικής στον ευρύτερο κλάδο των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας. Η μεθοδολογία της παρούσας 
εργασίας λοιπόν, στηρίζεται αρχικά σε ένα μοντέλο προσομοίωσης. Το μοντέλο αυτό είναι σε θέση να 
προβλέψει μία νόσο, καθώς και τις πιθανότητες εξάπλωσής της στις γειτονικές περιοχές χωρίζοντας σε 
αντίστοιχες ζώνες επικινδυνότητας. Εν συνεχεία, παίρνουμε πραγματικά δεδομένα κρουσμάτων θανάτων 
από καρκίνο της στοματικής κοιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας και με τη βοήθεια του 
μοντέλου αυτού καταμερίζουμε τα 94 Γαλλικά διαμερίσματα σε ζώνες επικινδυνότητας ως προς τη νόσο 
αυτή.  

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι δείκτες θνησιμότητας παρουσίασαν μία 
αυξητική τάση από τη στιγμή που άρχισαν εσωτερικές μεταναστεύσεις των κατοίκων από τις μεγάλες 
πόλεις στις μικρότερες (για ανεύρεση εργασίας) -όπου υπήρχαν εργοστάσια- λόγω του κορεσμού σε 
εργασίες που έχει αγγίξει τις μεγαλουπόλεις. Το αξιοσημείωτο είναι ότι για πολλές δεκαετίες θεωρούνταν 
υπεύθυνοι για την έξαρση των ασθενειών τα εξωτερικά μεταναστευτικά ρεύματα που εισέρχονταν στη 
χώρα. Τώρα όμως διαπιστώνουμε ότι και η εσωτερική μετανάστευση επηρεάζει τους δείκτες. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χαρτογράφηση Ασθενειών, Μπεϋζιανή Στατιστική, Προσομοίωση, Μοντέλα Potts, Χωρική Ανάλυση 

 

mailto:pandreop@hua.gr
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ. 

Ανδρονίκου Αντώνιος 

Τελειόφοιτος Φοιτητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – 

Αθήνα 17671, Email: gs20937@hua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της χωρικής κατανομής και ανάλυσης των κρουσμάτων 

της νόσου του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και Παγκοσμίως. Μελετώνται οι  παράγοντες που ευνοούν την 

εξάπλωση ή τον περιορισμό της εμφάνισης της νόσου στον χώρο, προσεγγίζοντας μέσα από Γεωγραφική 

σκοπιά την ερμηνεία των ευρημάτων. Επιπλέον συγκρίνονται περιοχές με παρόμοιους Γεωγραφικούς 

παραμέτρους καθώς και νόσοι με κοινό τρόπο μετάδοσης, ώστε να αναχθούν συμπεράσματα για την 

πρόληψη μέτρων. 

Στη παρούσα εργασία, αντλούνται δεδομένα, από τα αρχεία το Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. και την ΕΛ.ΣΤΑΤ, για την 

Ελλάδα και Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας για τον υπόλοιπο κόσμο. Για την επεξεργασία πληθυσμιακών και 

οικονομικών στοιχείων και τη μελέτη χωρικής κατανομής των κρουσμάτων χρησιμοποιείται το ελεύθερο 

λογισμικό OpenGeoDa. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται με μεθόδους μοντελοποίησης 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσφατη εμφάνιση της νόσου στην Ελλάδα αλλά και τα σύγχρονα κοινωνικό – 

οικονομικά φαινόμενα της εποχής. 

 

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Επιδημιολογία, Δημογραφία, Γεωγραφία της Υγείας 

mailto:gs20937@hua.gr
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π 

Αντωνίου Χριστίνα1, Πότσιου Χρυσή 2, Χατζηχρήστος Θωμάς 3,* 

1Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π, 1ης Μαίου 3,Κολόσσι-Λεμεσός 4632, Κύπρος, Τηλ. +357 99 

148714, Email: vdoulli@hotmail.com 
2 Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 

15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ελλάδα, Τηλ. +30 210 772 2688, Email: chryssyp@survey.ntua.gr  
3 Επιστημονικό Προσωπικό, ΕΜΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 

15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ελλάδα, Τηλ. +30 210 772 2755, Email: thomasx@survey.ntua.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εκτιμήσεις αξιών γης, ως ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας του αναδασμού, 
καθορίζουν την επιτυχία της όλης διαδικασίας. Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και ανάλυσης χωρικής 
πληροφορίας οδήγησε σε έρευνα για την πιθανή αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε διαδικασίες που 
διαχειρίζονται χωρική πληροφορία. Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος διπλωματικής που εκπονήθηκε στο 
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Στόχο αποτέλεσε η ανάπτυξη μεθοδολογίας για 
την εκτίμηση των αξιών της γης μέσω της ανάλυσης και της ποσοτικοποίησης αριθμού παραμέτρων που 
καθορίζουν την αξία της γης. Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για την αυτοματοποίηση 
των εκτιμήσεων, αξιοποιώντας τις διεθνείς τάσεις και την υπάρχουσα εμπειρία. Η μεθοδολογική 
προσέγγιση διακρίνεται σε τρία στάδια. Αρχικά, μελετήθηκε και καταγράφηκε η εμπειρία σε θέματα 
αναδασμού και εκτιμήσεων στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Στη συνέχεια, με αξιοποίηση των πιο πάνω, 
οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη προτεινόμενης μεθοδολογίας για την εκτίμηση αξιών γης, η οποία εκτιμά 
παραμετρικές αξίες και όχι χρηματικές οι οποίες προκύπτουν από τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση 
των παραμέτρων καθορισμού της αξίας της γης. Τέλος, ακολούθησε η εφαρμογή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας σε συγκεκριμένη περιοχή με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα οποία αξιολογήθηκαν 
οδηγώντας σε συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας σε μια ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη μέθοδο για τη διενέργεια 
εκτιμήσεων αξία της γης θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ενδιαφερομένων. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία αποτελείται από τέσσερα στάδια. Στο στάδιο του καθορισμού του προβλήματος γίνεται η 
συλλογή των στοιχείων, ο καθορισμός των κριτηρίων και των θεματικών τους επιπέδων. Η είσοδος αφορά 
στην αποτύπωση των διανυσματικών στοιχείων και την καταχώριση της περιγραφικής πληροφορίας, τα 
οποία οργανώνονται σε μια γεωγραφική βάση δεδομένων. Στο στάδιο της χωρικής ανάλυσης 
αξιοποιούνται οι διαδικασίες ανάλυσης για την επεξεργασία των στοιχείων της γεωγραφικής βάσης 
δεδομένων. Η έξοδος αφορά στην απόδοση του χάρτη εκτιμήσεων ο οποίος αξιολογείται και οδηγεί σε 
ειδικά συμπεράσματα. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αναδασμός, Εκτιμήσεις Αξιών Γης, GIS, Χάρτες Αξιών Γης  

mailto:vdoulli@hotmail.com
mailto:chryssyp@survey.ntua.gr
mailto:thomasx@survey.ntua.gr
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ TWEETS 

Αραποστάθης Ευστάθιος1,* 

1Υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – 
Αθήνα 17671, τηλ: 697 2 910914 e-mail: sarapos@hua.gr 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πηγή 
εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας. Το άρθρο εστιάζει στο twitter, το πλέον διαδεδομένο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης για δημοσίευση ειδήσεων. Τα 190 εκατομμύρια tweets που δημοσιεύονται 
καθημερινά παγκοσμίως, οι 140 χαρακτήρες που επιτρέπουν την αποστολή ειδήσεων, η δυνατότητα 
αναφοράς της τοποθεσίας από την οποία δημοσιεύεται το tweet (geo-located tweets) αποτελούν ισχυρές 
ενδείξεις για τη σημαντικότητά του εν λόγω περιεχομένου ως υποδομή εθελοντικών δεδομένων 
ανθρωπογεωγραφικού χαρακτήρα. Η χρήση μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε αυτήν την πληροφορία 
βρίσκει εφαρμογές σε πολλά ερευνητικά φάσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται  η γεωχωρική ανάλυση της 
κοινής γνώμης (spatial sentiment analysis), ο εντοπισμός γεγονότων στο χώρο (event detection), η 
εποπτεία της εξέλιξης ενός γεγονότος στο χώρο (event monitoring), η συσχέτιση επιμέρους υπο-
γεγονότων (sub-event relations).  

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που προέρχονται από το twitter και 
μέθοδοι χωρικής ανάλυσής τους όπως έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Γίνεται επίσης μία 
πρώτη απόπειρα ορισμού δεικτών ανθρωπογεωγραφικών και κοινωνικών θεμάτων αντιστοιχισμένων στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά ενός tweet όπως αυτά προκύπτουν από τη σημασιολογική ανάλυση της δομής του 
(semantics). 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Χωρική Ανάλυση, Ανθρωπογεωγραφία, Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία, Γεωπληροφορική, Twitter 
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ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Βαλτοπούλου Ελένη1,* , Παπακωνσταντίνου Δημήτριος2, Κασσιός Κώστας3 

1Msc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ελευθερίας 7, Νέα Φιλοθέη 

Αμαρουσίου 15123, Τηλ.: 2106899821, 6970831939, e-mail: eleni.valtopolou@gmail.com 
2Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 7722610, Email: dimpap96@central.ntua.gr  

 
3Δρ Αρχιτέκτων Τοπίου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή 

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 

210 8841160, Email: ccassios@gmail.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προδιαγράφεται και υλοποιείται μεθοδολογία για μελέτες χωροθέτησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας σε δημόσια δασική έκταση με εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών.  Συγκεκριμένα αναδεικνύεται η 
πολύτιμη συμβολή του περιβάλλοντος των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην επεξεργασία 
δεδομένων, οπτικοποίηση αποτελεσμάτων και στην ίδια τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Οι περιορισμοί που προέρχονται από τη δασική νομοθεσία, το χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
προδιαγραφές εγκατάστασης μιας ΑΠΕ, φωτοβολταϊκής μονάδας, διατυπώνονται ως κανόνες στα ΓΣΠ για 
την εύρεση της κατάλληλα επιτρεπόμενης έκτασης με τις λιγότερες περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις και παράλληλα τη μέγιστη απόδοση του συστήματος.  

Η μεθοδολογία υλοποιείται και ελέγχεται σε ειδικό case study. Αντιμετωπίζονται μεθοδολογικά η 
δημιουργία του ψηφιακού υποβάθρου της περιοχής μελέτης, η γεωαναφορά των δασικών χαρτών και των 
ορθοφωτοχαρτών, η ψηφιοποίηση των επιτρεπόμενων νομοθετικά περιοχών χωροθέτησης, τα δεδομένα 
από την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) και το Ινστιτούτο 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθήνα”. Γίνεται πλέον εύκολη η παραγωγή 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους, χαρτών κλίσεων, προσανατολισμού και ορατότητας, ζώνες αποκλεισμού 
και προτεραιότητας σύμφωνα με τους χωροταξικούς περιορισμούς και τις χρήσεις γης.  

Τέλος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γίνονται κριτήρια που μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης οδηγούν στην 
προτεινόμενη περιοχή υλοποίησης του έργου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χωροθέτηση, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Πεντελικό Όρος, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 
Κριτήρια 

mailto:eleni.valtopolou@gmail.com
mailto:dimpap96@central.ntua.gr
mailto:ccassios@gmail.com
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Βάρλας Γεώργιος1, Παπαδόπουλος Αναστάσιος2, Κατσαφάδος Πέτρος3 

1Υποψήφιος Διδάκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – 
Αθήνα 17671, Τηλ. 210 9549384, email: varlas.giorgos@gmail.com 

2Κύριος Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και 
Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 km Αθηνών-Σουνίου,19013 Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάδα, Τηλ: 22910 76399, 

email: tpapa@hcmr.gr 
3,*Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – 

Αθήνα 17671, Τηλ. 210 9549384, email: pkatsaf@hua.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή θεματικών χαρτογραφικών απεικονίσεων υετού για το 
Ελλαδικό χώρο σε μηνιαία, εποχιακή και ετήσια κλίμακα. Για τη δημιουργία αυτών των χαρτών, 
χρησιμοποιήθηκαν πλεγματικές τιμές ωριαίας βροχόπτωσης. Οι τιμές αυτές αντλήθηκαν από βάση 
μετεωρολογικών δεδομένων που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και αναφέρονται σε 
μια περίοδο 10 ετών (1995-2004) και είναι διαθέσιμα σε ανάλυση 1/10ο × 1/10ο (περίπου 10 χλμ).  

Τα δεδομένα αυτής της βάσης θεωρούνται αξιόπιστη πηγή για την περιγραφή των ατμοσφαιρικών 
συνθηκών για την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, προέρχονται από αριθμητικές προσομοιώσεις στις οποίες 
τα πεδία ανάλυσης των ERA-40 και τα επιχειρησιακά πεδία ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των 
αρχικών και των οριακών συνθηκών του μετεωρολογικού μοντέλου του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, 
ακολουθώντας μια πολύπλοκη διαδικασία επαναλαμβανόμενων προσομοιώσεων. 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί να παρουσιάσει με ποιόν τρόπο αυτοί οι χάρτες μπορούν να συμβάλλουν στη 
μελέτη των χωρικών και χρονικών διακυμάνσεων της βροχόπτωσης στην Ελλάδα και ειδικά σε περιοχές με 
έντονο ανάγλυφο, όπου παρατηρείται έλλειψη μετρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τους 
σε υδρολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Σύστημα πρόγνωσης καιρού ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Χαρτογραφικές Απεικονίσεις Υετού, Πλεγματικά Δεδομένα Υετού, 
Μεσόγειος Θάλασσα 
 

mailto:varlas.giorgos@gmail.com
mailto:tpapa@hcmr.gr
mailto:pkatsaf@hua.gr
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Γαλανού Μαρία 

Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής, Εργοτίμου 3β, 

Παγκράτι – Αθήνα 11634, τηλ.6936.759.022, e-mail: mgalanou@law.uoa.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η θεματική της παρούσας εργασίας εντάσσεται ως συνιστώσα σε ευρύτερη –μεταδιδακτορική– έρευνα, 
για την εγκληματικότητα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στόχος της ιδιαίτερης αυτής θεματικής ενότητας 
είναι να τύχουν επεξεργασίας τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τα εγκλήματα 
που συνήθως τελούνται στο κέντρο της Αθήνας. Τα υπό μελέτη στατιστικά δεδομένα αφορούν την διετία 
2011-2012, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Η ανάγνωση των 
αστυνομικών στατιστικών θα λάβει χώρα υπό το πρίσμα επιμέρους αναλυτικών παραμέτρων. Πιο 
συγκεκριμένα, ενδιαφέρει: α) το είδος της εγκληματικότητας που εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας· β) η 
χωρική κατανομή του εγκλήματος ανά περιοχές του κέντρου, δηλαδή ποια εγκλήματα τελούνται πού· δ) η 
συχνότητα τέλεσης των εγκλημάτων· ε) η ταυτότητα των δραστών, κυρίως η εθνικότητα και η ηλικία· στ) η 
ποιοτική και ποσοτική συσχέτιση των τελουμένων εγκλημάτων στο κέντρο της Αθήνας με τα εγκλήματα 
που καταγράφονται για την Αττική και για τα επιμέρους γεωγραφικά διαμερίσματα της Αττικής, σε 
επίπεδο συνόλου της εγκληματικότητας και κατηγοριών εγκλημάτων· ζ) πιθανή συσχέτιση της 
εγκληματικότητας του κέντρου της Αθήνας με τα κέντρα άλλων μεγάλων πόλεων, εφόσον είναι διαθέσιμα 
σχετικά αριθμητικά στοιχεία. 

Η επιλογή της αστυνομικής επετηρίδας προέκυψε, διότι: i) η στατιστική της αστυνομίας είναι η πλέον 
πληρέστερη σε σχέση με τη στατιστική της δικαιοσύνης και τη σωφρονιστική στατιστική· ii) η αστυνομία 
συνδέεται με την πρόληψη του εγκλήματος, δηλαδή με την καθημερινή διαχείριση του εγκλήματος με 
στόχο την ασφάλεια του πολίτη, που αναδεικνύεται σε μείζον θέμα· iii) είναι σημαντική η ανάλυση των 
θεσμικών πρωτοβουλιών, εφόσον αυτές έχουν μεσολαβήσει, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
στο χρονικό διάστημα που εξετάζεται εν προκειμένω. 

Τα στοιχεία που θα προκύψουν παρέχουν πληροφορίες ανθρωπογεωγραφικής ανάλυσης για 
συγκεκριμένο πληθυσμιακό δείγμα· για τους δράστες που τελούν εγκλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα αξιοποιηθούν με δύο τρόπους: α) περιγραφικά, για να χαρτογραφηθεί η 
εγκληματική δραστηριότητα στον επιλεγμένο εδαφικό χώρο· και β) συνδυαστικά με άλλα πληροφοριακά 
δεδομένα που εξηγούν τους λόγους υπερσυγκέντρωσης, εάν εντοπιστεί, ορισμένων εγκλημάτων στον 
προκείμενο χώρο. 

 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Αστεακή Εγκληματικότητα, Ιστορικό Κέντρο, Αστυνομικές Στατιστικές

mailto:mgalanou@law.uoa.gr
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γεμενετζή Γεωργία 

1Εντεταλμένη διδασκαλίας (Π.Δ. 407/80), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Κυζίκου 35, Καλαμαριά, 55133, Τηλ. 2310 435800, Email: gemenetz@uth.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή και επεξεργασία μεθοδολογικών εργαλείων για την 
ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου με βάση τις αστικές λειτουργίες των κέντρων. Απώτερος στόχος είναι η 
ανάλυση της δομής του οικιστικού δικτύου παίρνοντας υπόψη τις οικονομικές λειτουργίες των κέντρων. Η 
εφαρμογή της μεθοδολογίας σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους επιτρέπει διαπιστώσεις για τη 
διαχρονική αλλαγή των κέντρων, όσον αφορά τόσο την κατάταξή τους στην ιεραρχία του οικιστικού 
δικτύου αλλά και το ρόλο τους σε αυτό συγκρίνοντας τον οικονομικό τους ρόλο με το ρόλο τους ως 
οικιστικοί υποδοχείς. Η θεωρία των κεντρικών τόπων και η θεωρία της πολυκεντρικότητας αποτελούν το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη διατύπωση της μεθοδολογίας.     

Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ και αφορούν τον αριθμό των 
καταστημάτων/επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2003 και 1988 και τον 
πληθυσμό για το 2001 και το 1991. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχούν στο γεωγραφικό επίπεδο του 
Καποδιστριακού Δήμου. Τα αποτελέσματα αναπαρίστανται χαρτογραφικά επιτρέποντας την ερμηνεία της 
χωρικής κατανομής των κέντρων και της συσχέτισής τους με τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά του 
χώρου. Η περιοχή επιρροής της Θεσσαλονίκης αποτελεί το εμπειρικό πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Οικιστικό Δίκτυο, Αστικές Λειτουργίες, Πληθυσμός, Χωρική Ανάλυση 

 

mailto:gemenetz@uth.gr
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Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(GIS), ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (CELLULAR 

AUTOMATA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ 

Γιώτη Ευαγγελία 

Γεωγράφος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 17671, 

Τηλ. 6944453703, Email: linagioti@gmail.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα τελευταία 30 χρόνια ο κόσμος περνά μια ασυνήθιστα επεκτατική μορφή αστικοποίησης που 
προσδιορίζει μια παγκόσμιου χαρακτήρα «αστική εποχή». Οι περισσότερες σύγχρονες πόλεις αυξάνονται 
συνεχώς σε αριθμό, σε πληθυσμό,  σε χρήση πόρων και ενέργειας και στη συσσώρευση υλικού 
αποθέματος. Προκειμένου να υπάρξει ένα λειτουργικό σχήμα διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης, οι 
επιστήμονες καλούνται να περιγράψουν τους ρυθμούς και τα πρότυπα των μεταβολών στην αστική 
κάλυψη σε ένα ευρύτερο χώρο-χρονικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη ύπαρξης 
ρεαλιστικών αστικών μοντέλων προσομοίωσης. 

Η παρούσα μελέτη εφαρμόζει το αστικό μοντέλο SLEUTH για την πρόβλεψη της αστικής εξάπλωσης. Το 
μοντέλο αυτό βασίζεται στην μέθοδο των Κυψελοειδών Αυτομάτων η οποία λειτουργεί με τη λογική ότι οι 
χρήσεις γης είναι χωρικά σχετιζόμενες μεταξύ τους και ότι οι γειτονικές χρήσεις ασκούν μεγαλύτερη 
επιρροή σε σχέση με αυτές που βρίσκονται πιο μακριά. Για την εκτέλεση του μοντέλου σημαντική ήταν η 
συμβολή της επιστήμης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης τόσο για 
την συλλογή των δεδομένων όσο και για την επεξεργασία τους. Η περιοχή που εφαρμόστηκε το μοντέλο 
είναι ο δήμος Αχαρνών ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής ο οποίος σημειώνει ιδιαίτερα 
δυναμική πληθυσμιακή κίνηση. Το μοντέλο χρησιμοποίει της αλλαγές στην κάλυψη γης που έγιναν κατά 
το διάστημα 1992-2009 στην περιοχή, για να προβλέψει τον βαθμό της αστικής εξάπλωσης το 2019. Ο 
τελικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο SLEUTH, 
με ελληνικά δεδομένα, ώστε να παράγονται λογικά συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στον χωρικό σχεδιασμό. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κυψελοειδή Αυτόματα, Μοντέλο SLEUTH, Αστική Εξάπλωση, Χωρική Μοντελοποίηση 

mailto:linagioti@gmail.com
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

Γκαρτζονίκα Δανάη   

MSc στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Βουτσινά 89, Χολαργός 1556, Τηλ: 6976739563, e-mail: 
dgkartzonika@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ενισχύοντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τη χωρική δομή του εισοδήματος, στο παρόν άρθρο 
παρουσιάζεται η χωρική ανάλυση του εισοδήματος των μισθωτών σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, 
όπως αυτές ορίζονται από τη νέα αυτοδιοικητική διαίρεση της Ελλάδας, σύμφωνα με το “Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”. Στη μεταπτυχιακή εργασία που προηγήθηκε, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται 
εδώ, με εφαρμογή τεχνικών διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης, μελετήθηκε το μέσο ετήσιο 
φορολογούμενο εισόδημα των μισθωτών, σύμφωνα με τα στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων του 
Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2010. 
 
 Από την διερευνητική ανάλυση, εντοπίζονται οι περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν κατά τη 
διάρκεια της οχταετίας ακραία υψηλά και χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον εντοπίζονται οι παράγοντες που 
ερμηνεύουν τη μεταβλητότητα του μέσου ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών, μεταξύ άλλων η 
εκπαίδευση και συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας τους. Εν κατακλείδι, ελέγχεται εάν 
υπάρχει χωρικά μεταβαλλόμενη επίδραση των προαναφερθέντων παραγόντων στο μέσο δηλωθέν 
εισόδημα των μισθωτών. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Καλλικρατικοί Δήμοι, Διερευνητική Ανάλυση, Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση. 
 
 
 

mailto:dgkartzonika@gmail.com
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δαναδιάδου Κατερίνα1, Ζουρνά Μαρία2,* 

1,2Αρχιτέκτονες, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων,  

Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη 546 26,  

Τηλ. 231 296 872, Email:  m.zourna@thessaloniki.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και αποτίμηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Χωρική 
Ανάλυση και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης» που 
ανέθεσε το 2008 ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονικά υπεύθυνους τους Καθηγητές Αρχιτεκτονικής 
Αναστάσιο Κωτσιόπουλο και Αρίστη Παπαδοπούλου. Αντικείμενο του ερευνητικού 
προγράμματος ήταν η συνολική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης με 
βάση ένα ενιαίο μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας του αστικού ιστού, που θα επέτρεπε στις 
οποιεσδήποτε προτάσεις να εντάσσονται σε μιαν ενιαία λογική και θα επεσήμαινε τις περιοχές 
της πόλης που διαθέτουν αναπτυξιακή δυναμική.  

Κεντρική ιδέα της ερευνητικής προσέγγισης ήταν η ερμηνεία της πόλης ως ενός συστήματος που 
αποτελείται από πόλους με ελκτική ικανότητα και από εκτεταμένες ουδέτερες ζώνες μειωμένης 
ελκυστικότητας που συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ των πόλων. Κατά το πρώτο στάδιο του 
ερευνητικού προγράμματος αναδείχθηκε η ετερογένεια των επί μέρους περιοχών και 
κατασκευάστηκε ένα συνολικό ερμηνευτικό μοντέλο με τη μέθοδο της «συντακτικής ανάλυσης», 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο η πόλη και ειδικότερα ο δημόσιος χώρος 
χρησιμοποιείται από τους κατοίκους. Μετά την ανάλυση των χαρακτηριστικών των περιοχών, 
στις οποίες εγκαθίστανται χρήσεις που προσελκύουν το κοινό, συντάχθηκε ο «αξονικός χάρτης» 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου απεικονίζεται ο βαθμός στον οποίο κάθε περιοχή 
ενσωματώνεται στο χωρικό σύστημα, σε σχέση με τις επιλεγόμενες διαδρομές και τις πυκνότητες 
κίνησης των πεζών. Τέλος, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των φυσικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών της πόλης, διατυπώθηκαν οι πρώτες προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης 
του αστικού συγκροτήματος. Αντικείμενο μελέτης του δευτέρου σταδίου του ερευνητικού 
προγράμματος αποτέλεσαν τα υφιστάμενα «δυναμικά κενά» και οι «αδιάφορες»  - ασθενούς 
χωρικής δομής - περιοχές της πόλης. Στη συνέχεια οι προτάσεις ελέγχθηκαν από τη 
διεπιστημονική ομάδα με βάση το αστικό μοντέλο της «χωρικής ανάλυσης», προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη.  Το ερευνητικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συγκρότηση ενός 
προγράμματος προτεινόμενων αρχιτεκτονικών, πολεοδομικών και κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση δικτύων πεζοδρόμων, προτάσεις τοπικής 
υπογειοποίησης οδών, δίκτυο προτεινόμενων χώρων στάθμευσης, παρεμβάσεις βελτίωσης της 
αισθητικής της πόλης, καθώς και έξι επιμέρους ειδικά έργα αστικών παρεμβάσεων. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ελκυστές, Ενσωμάτωση, Συντακτική Ανάλυση, Αστικές Αναπλάσεις 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ζαμάνη Αλεξάνδρα1,*, Γρηγοριάδης Αλέξανδρος2 

1Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος 38 384,   Tηλ. +30 24210 74425, Email: 

adazamani@gmail.com 
2Πολιτικός Μηχανικός M.S.C.E., Περιφέρεια Αττικής, Λ.  Συγγρού, Αθήνα 15780, Tηλ. +30 2065205, 

Εmail: algrigoriadis@gmail.com   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της τυπολογίας και της χωρικής κατανομής της κοινωνικής 
κατοικίας στην Ελλάδα μέσω της χαρτογράφησης των δεδομένων και της παραγωγής των απαραίτητων 
θεματικών χαρτών. Αναλυτικά, εξετάζονται οι οικιστικοί χώροι που δημιουργήθηκαν με την δημόσια 
παρέμβαση και με εργαλείο την οργανωμένη δόμηση, γίνεται προσδιορισμός των φορέων παραγωγής 
κοινωνικής στέγης και διερευνάται η εξέλιξη και η τυπολογία των οικιστικών συγκροτημάτων μέσω της 
ανάλυσης του κύριου φορέα παραγωγής κοινωνικής κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.). Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν κατόπιν επιτόπιας έρευνας στη Διεύθυνση Μελετών και 
Κατασκευών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και αφορούν στην ανάλυση της φυσιογνωμίας και του 
έργου του Οργανισμού διαχρονικά από την ίδρυση του, το έτος 1954, έως και την κατάργησή του, το έτος  
2012.  
 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Οργανωμένη Δόμηση, Κοινωνική Κατοικία, Θεματική Χαρτογραφία 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) 

Κακάτση Ναταλία1,*, Σαγιάς Ίων2  
 

1MSc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, ΜSc Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης, Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τσαγκαράδας 8, Αμπελόκηποι - Αθήνα 11523, Τηλ.: 

6977783337, e-mail: kakatsi.natalia@gmail.com 
2Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τομέας Γεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 

7722603, e-mail: isayas@mail.ntua.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιτρέπει τη σύγκριση πληροφοριών 
από διαφορετικές χωρικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονται σε διαφορετικές χρονολογίες. 
Πραγματοποιείται επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων με σκοπό την ανάλυση των χρήσεων γης εντός 
του αστικού ιστού, την οπτικοποίηση της εξέλιξής τους στο χώρο και τη χρήση τους τόσο για την 
οργάνωσή τους, όσο και για τον έλεγχό τους σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμοθετημένο πλαίσιο. Τα 
παραγόμενα αποτελέσματα δύνανται να διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εφαρμογή πολιτικών με σκοπό την άρση των παραβάσεων και την αρτιότερη οργάνωση του αστικού 
περιβάλλοντος. 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια περίπτωση μελέτης για το Δήμο Περιστερίου Αττικής. Χρησιμοποιούνται 
χωρικά δεδομένα χρήσεων γης για την παρουσίαση του φαινομένου της διαχρονικής εξέλιξής τους. Τα 
πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (για το 1995), από την ΕΛΣΤΑΤ (για 
το 2000) και από απογραφή των χρήσεων γης τμήματος της περιοχής από φοιτητές της ΣΑΤΜ ΕΜΠ (για το 
2012). Πραγματοποιείται χωρική ανάλυση βάσει του δείκτη του χωροθετικού πηλίκου (location quotient) 
για την εκάστοτε χρήση διαχρονικά και την ομαδοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων του Δήμου 
ανάλογα με το δείκτη αυτό. 

Για την παραγωγή συγκρίσιμων χαρτών χρήσεων γης που περιλαμβάνουν το σύνολο των χρήσεων αλλά 
και τις μεταξύ τους σχέσεις – συσχετίσεις υλοποιείται βάσει του παραπάνω δείκτη η ομαδοποίηση των ΟΤ 
σε Χωρικές Ομάδες Χρήσεων (ΧΟΧ) με αποτέλεσμα την δημιουργία συνόλων – ομάδων ΟΤ κοινής 
κατηγορίας χρήσης. Οι ΧΟΧ που επιλέχθηκαν και βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε τόσο η κατάταξη 
των ΟΤ, όσο και η παραγωγή των χαρτών χρήσεων γης διαχρονικά είναι α. ΧΟΧ 1: Κατοικία ως κυρίαρχη 
χρήση, β. ΧΟΧ 2: Εμπόριο ως κυρίαρχη χρήση, γ. ΧΟΧ 3: Βιοτεχνία – Βιομηχανία ως κυρίαρχη χρήση, δ. ΧΟΧ 
4: Μικτή χρήση εμπορίου, κατοικίας και τοπικών κεντρικών λειτουργιών, ε. ΧΟΧ 5: Μικτή χρήση εμπορίου 
και βιομηχανίας, στ. ΧΟΧ 6: Μικτή χρήση κατοικίας και βιομηχανίας. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χρήσεις γης, Δήμος Περιστερίου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Καλύβας Διονύσιος1,*, Δήμου Π. 1 

1 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής 

Χημείας, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 11855 Αθήνα, Τηλ. 2105294091, E-mail: kalivas@aua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι οινοπαραγωγικές ζώνες Ελλάδος ΟΠΑΠ (ονομασία προέλευσης ανώτερης ποιότητας) και ΟΠΕ 
(ονομασία προέλευσης ελεγχόμενης ποιότητας) είναι χωρικά καθορισμένες ζώνες παραγωγής οίνου 
εξαιρετικής ποιότητας. Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οίνου οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά 
στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους 
παράγοντες που λαμβάνουν χώρα μέσα στη κάθε ζώνη. Η παραγωγή και η οινοποίηση του οίνου 
πραγματοποιούνται μόνο εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η αναγνώριση γενικά 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ως προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) είναι 
προς όφελος των παραγωγών και των μεταποιητών καθώς και προς όφελος των καταναλωτών οι οποίοι 
πρέπει να έχουν σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή του προϊόντος και να αγοράζουν 
προϊόντα με εγγύηση ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται χωρική οριοθέτηση και αποτύπωση των ζωνών ΟΠΑΠ και ΟΠΕ 
με Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα. Δημιουργείται το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρου (Digital 
Elevation Model) της Ελλάδας από το οποίο εξάγονται πληροφορίες και υπολογίζονται στατιστικά μεγέθη 
για τις τοπογραφικές ιδιότητες των ζωνών ενώ με χρήση μεθόδων χωρικής παρεμβολής από σημειακά 
κλιματικά δεδομένα δημιουργούνται συνεχείς επιφάνειες κλιματικών χαρακτηριστικών. Τέλος από τον 
συνδυασμό των κλιματικών δεδομένων  υπολογίζονται, ανά ζώνη ΟΠΑΠ και ΟΠΕ, βάσει μαθηματικών 
τύπων οι σημαντικότεροι για την αμπελοκαλλιέργεια βιοκλιματικοί δείκτες. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

GIS, ζώνες αμπελοκαλλιέργειας, χωρική ανάλυση 
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ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

Καλύβας Διονύσιος1,*, Δήμου Π.1, Βούλγαρης Γ.1 

1 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής 
Χημείας, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 11855 Αθήνα, 
Τηλ. 2105294091, E-mail: kalivas@aua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η χρήση μεθόδων χωρικής παρεμβολής αλλά και ιδιαίτερα η εφαρμογή της γεωστατιστικής θεωρίας για τη 
βελτίωση της χαρτογράφησης εδαφικών ιδιοτήτων έχει εφαρμοσθεί σε αρκετές περιπτώσεις της 
εδαφολογικής έρευνας. Από πλευράς διαθεσιμότητας πληροφοριών, ο συμβατικός εδαφολογικός χάρτης 
περιορίζεται στην εμφάνιση μόνο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διάκριση των 
χαρτογραφικών μονάδων και δεν έχει τη δυνατότητα αποτύπωσης της διακύμανσης των τιμών μιας 
εδαφικής ιδιότητας. Στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση μεθόδων χωρικής παρεμβολής για την 
πρόβλεψη των τιμών των εδαφικών ιδιοτήτων σε θέσεις που δεν έχουμε λάβει δείγματα, βασιζόμενοι σε 
ήδη μετρημένες τιμές των εδαφικών ιδιοτήτων στις θέσεις δειγματοληψίας, καθώς και σε τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Στην παρούσα εργασία, σε πεδινές εκτάσεις του βόρειου Αμβρακικού κόλπου, μετά από προκαταρκτική 
χωρική ανάλυση των δεδομένων της εδαφολογικής μελέτης της περιοχής, εφαρμόστηκαν γεωστατιστικές 
μέθοδοι για την πρόβλεψη των τιμών εδαφικών ιδιοτήτων σε κάθε θέση. Μερικές από τις γεωστατιστικές 
μεθόδους που εφαρμόστηκαν είναι το ordinary kriging, isotopic cokriging, heterotopic cokriging, τρεις 
παραλλαγές της μεθόδου regression-kriging (model I, model II, model III) κ.α. Στις περισσότερες μεθόδους 
εισήχθησαν τοπογραφικές ιδιότητες που ελήφθησαν από το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρου (Digital 
Elevation Model) της περιοχής, καθώς και από άλλα τοπογραφικά δεδομένα όπως αποστάσεις από τα 
ποτάμια που διαρρέουν την περιοχή. Η αξιολόγηση των μεθόδων και ο έλεγχος της ακρίβειας αυτών 
στηρίχθηκε στη χρήση δεικτών αξιολόγησης ο υπολογισμός των οποίων στηρίζεται στις διαφορές 
εκτιμούμενων και πραγματικών τιμών τόσο στα σημεία που συμμετέχουν στη χωρική παρεμβολή 
(μέθοδος jack-knifing) όσο και σε ένα σύνολο σημείων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στις μεθόδους χωρικής 
παρεμβολής. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
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Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 

Καραγεώργη Αθανασία 

Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Πεντέλης, 15236 Πεντέλη, 
MSc Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου, Τηλ:  6944634083, e-mail : nkarageorgi@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε αυτή την εργασία, στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την χωρική διάσταση της εγκληματικότητας 
στην Ευρώπη σε επίπεδο χώρας για τα έτη 2007-2011. Η εγκληματικότητα προσεγγίζεται από παράγοντες 
όπως το οικονομικό επίπεδο, η ανεργία και το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν αφορούν την χωρική ανάλυση. Η εξερευνητική ανάλυση των δεδομένων 
περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και μέτρησης της χωρικής 
αυτοσυσχέτισης. Η εκτίμηση της χωρικής αυτοσυσχέτισης πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του 
ολικού και των τοπικών δεικτών Moran’s I. Στη συνέχεια κατά την φάση της ερμηνευτικής ανάλυσης των 
δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης για την 
δημιουργία μοντέλου που θα προσεγγίζει την χωρική σχέση μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων 
μεταβλητών. 

Τμήμα της εργασίας αποτελεί και η οπτικοποίηση των δεδομένων. Οι χάρτες αποτελούν εργαλεία 
παρουσίασης τόσο της κατανομής των δεδομένων, όσο και της ανάλυσης των μετασχηματισμών τους. 
Όμως οι παραδοσιακοί θεματικοί χάρτες αδυνατούν να αποδώσουν την πραγματική εικόνα ενός 
φαινομένου με χωρικές διαφοροποιήσεις όπως είναι η εγκληματικότητα. Ωστόσο η χαρτογράφηση των 
αποτελεσμάτων της χωρικής στατιστικής μπορούν να απεικονίσουν αξιόπιστα την πραγματικότητα. 

Τα δεδομένα για την εργασία αυτή παρέχονται από την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν σε επίπεδο 31 κρατών της Ευρώπης το ποσοστό των εγκλημάτων 
στο συνολικό πληθυσμό για την πενταετία 2007-2011. Σε τελευταίο επίπεδο αναλύεται η χρονική εξέλιξη 
της εγκληματικότητας στην Ευρώπη όπου αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εγκληματικότητα και Χώρος, Χωρική Ανάλυση Εγκληματικότητας, Χωρική Αυτοσυσχέτιση 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Καραχάλιου Αγγελική 

Γεωγράφος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Γεωπληροφορικής, Τηλ. 6986321682, Email: 

a.karahaliou@yahoo.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χωρικών ανισοτήτων της γυναικείας ανεργίας στον 
Ελλαδικό Χώρο και ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο. Οι παραδοσιακοί 
χάρτες αδυνατούν να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα ενός δημογραφικού φαινομένου με έντονες 
χωρικές διαφοροποιήσεις όπως η ανεργία. Ωστόσο, η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της χωρικής 
ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων μπορούν να δώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα βοηθώντας στην λήψη 
συμπερασμάτων της περιγραφικής ανάλυσης. 
 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και στατιστικής για τον εντοπισμό και 
την ερμηνεία των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που πιθανώς να επηρεάζουν το φαινόμενο της 
ανεργίας. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την ΕΣΥΕ και αφορούν τα στοιχεία της απογραφής 
πληθυσμού της Ελλάδας το 2001 ενώ η χωρική μονάδα αναφοράς είναι οι δήμοι και οι κοινότητες της 
Ελλάδας (ΟΤΑ Καποδίστρια). Η εργασία εστιάζει στην εξέταση της γυναικείας ανεργίας για διαφορετικές 
πληθυσμιακές ομάδες. Επιλέχθηκε η μελέτη της γυναικείας ανεργίας καθώς ο γυναικείος πληθυσμός 
αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα εισόδου, παραμονής και εξέλιξης στην αγορά εργασίας. 
 
Πραγματοποιήθηκε εξερευνητική και ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων. Στην εξερευνητική ανάλυση  
εξετάστηκε η χωρική δομή και υπολογίστηκαν ολικοί και τοπικοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran's 
I. Η ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της πολλαπλής 
παλινδρόμησης με τη χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Επιπλέον εφαρμόστηκε η μέθοδος 
της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης (GWR) για τη διερεύνηση τοπικών διαφοροποιήσεων στις 
σχέσεις μεταξύ της γυναικείας ανεργίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν με στόχο τη 
λεπτομερέστερη χωρικά μελέτη της επίδρασης των ερμηνευτικών παραγόντων στην ανεργία των 
γυναικών. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χωρική Αυτοσυσχέτιση, Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση, Γυναικεία Ανεργία, Παλινδρόμηση. 
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Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1991 & 2001 

Καρβέλα Βασιλική1,*, Καλογήρου Σταμάτης2 

1MSc Γεωπληροφορικής, Email: karvela.vaso@gmail.com 
 

2Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 17671, 
Τηλ. 210 9549163, Email: skalo@hua.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

To Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme - UNDP) το 
1990 εισήγαγε το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) με στόχο την εξέταση των διαφορετικών πτυχών της 
ζωής κατά τη μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, εξετάζοντας τρεις βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης 
ανάπτυξης (προσδόκιμο ζωής, γνώση και βιοτικό επίπεδο). Η έλλειψη βιβλιογραφικής αναφοράς για την 
Ελλάδα λειτούργησε ως κινητήριο δύναμη για την εξέταση του δείκτη HDI σε επίπεδο Νομού για τα έτη 
1991 και 2001. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρατήρηση των μεταβολών του δείκτη μέσα στη 
δεκαετία αυτή χρησιμοποιώντας μεθόδους χωρικής ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα γεωγραφικά δεδομένα που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης κατά 
ηλικία και φύλο με βάση τις Απογραφές Πληθυσμού του 1991 και 2001 καθώς και το Κατά Κεφαλήν 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν που διατίθενται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για το προσδόκιμο ζωής 
κατά φύλο χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένα δεδομένα από την εργασία των Tsimbos et al. (2011). Η 
χωρική ανάλυση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται υπολογίζοντας τοπικούς δείκτες χωρικής 
αυτοσυσχέτισης (όπως ο Moran's I) και δημιουργώντας θεματικούς χάρτες και χαρτογράμματα.  

Για τον εύκολο υπολογισμό του δείκτη καθώς και τη δημιουργία των θεματικών χαρτών αναπτύχθηκε 
ειδική εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών χρησιμοποιώντας την αντικειμενοστραφή 
γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.Net και την βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού για διαχείριση 
χωρικών δεδομένων DotSpatial. Η εφαρμογή ονομάζεται Human Development Indices Calculation (HDIC) 
και παρουσιάζεται για πρώτη φορά ενώ είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα 
http://galaxy.hua.gr/~si/hdic. 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
Tsimbos, C., Kotsifakis, G., Verropoulou, G., and Kalogirou, S., 2011, Life expectancy in Greece 1991-2007: 
regional variations and spatial clustering, Journal of Maps, 7 (1), pp. 280-290. 10.4113/jom.2011.1188. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, Χωρική Ανάλυση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
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ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κολοβός-Μαρκόπουλος Γεώργιος-Στέφανος1,* Καλογήρου Σταμάτης2 

1 Μεταπτυχιακός φοιτητής, ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Διός 4, Μελίσσια-Αθήνα 

15127, τηλ. 6932438311, email: gekolovos@gmail.com 

 
2Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 17671, 

Τηλ. 210 9549163, Email: skalo@hua.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χωρική κατανομή των εισοδημάτων των ηλικιωμένων, καθώς και 
των κοινωνικών παροχών που απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί. Για τα εισοδήματα των 
ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε επίπεδο νομών για τη χρονική περίοδο 2004 έως 2009. Τα 
δεδομένα που αναλύθηκαν και παρουσιάζονται εδώ αντλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια μελέτη 
περίπτωσης για τις κοινωνικές παροχές (χρηματικές και μη) που απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι 
στρατιωτικοί από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με δεδομένα που 
μας δόθηκαν από το ΜΤΣ για την περίοδο 2004-2010.  

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκαν μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και ειδικότερα μέθοδοι 
διερεύνησης δεδομένων όπως η περιγραφική στατιστική και η χωρική αυτοσυσχέτιση μέσω του 
υπολογισμού του τοπικού δείκτη Moran’s I. Ακόμη υπολογίστηκαν οι δείκτες μέτρησης ανισοτήτων Gini 
και Theil για την βαθύτερη μελέτη χωρικών ανισοτήτων των εισοδημάτων των ηλικιωμένων.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που παρουσιάστηκε παραπάνω δείχνουν τη διαχρονική αύξηση των 
εισοδημάτων των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα αυτών που κατοικούν στους νομούς Αθηνών, Ανατολικής 
Αττικής, Πειραιώς και Νήσων και Θεσσαλονίκης, ενώ μικρότερη είναι η αύξηση των εισοδημάτων αυτών 
που κατοικούν στην επαρχία και ιδιαίτερα στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ο δείκτης 
Moran’s I εμφανίζει θετική χωρική αυτοσυσχέτιση διαχρονικά με κέντρο εστίας υψηλών εισοδημάτων 
τους νομούς Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Κυκλάδων και Ευβοίας. Ενώ, οι δείκτες ανισότητας 
παρουσιάζουν μικρή έως ελάχιστη ανισοκατανομή των εισοδημάτων τους νομούς της Ελλάδας. Τέλος, οι 
οικονομικές παροχές (μέρισμα, βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ) που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί 
παρουσιάζουν μείωση από το 2006 έως το 2010 και αυτό οφείλεται κυρίως στη μη χρηστή διαχείριση 
κάποιων διοικήσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού κατά τα παρελθόντα έτη. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

Κουκόσια Ηλιάνα1, Σταθάκης Δημήτρης2 
 

1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΜΣ Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τηλ. 6970886121, 

Email: ilkoukosia@hotmail.gr  

 
2Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34, Τηλ. 2421074489, Email: dstath@uth.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη σύγκριση των μοντέλων πρόβλεψης αστικής εξάπλωσης SLEUTH και 
CA-Markov, σε μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη και την εξέταση του βαθμού προσομοίωσης τους στην 
πραγματικότητα. Παρουσιάζεται το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης και εξετάζεται κατά πόσο τα 
συγκεκριμένα μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο του πολεοδομικού και 
χωρικού σχεδιασμού με σκοπό τη βιώσιμη και αειφορική αστική ανάπτυξη. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται 
στη μέθοδο των Κυψελοειδών Αυτομάτων που λειτουργεί με τη λογική ότι οι γειτονικές χρήσεις γης 
ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή. Γίνεται η εφαρμογή τους στην πόλη της Καρδίτσας, ακολουθεί η μεταξύ 
τους σύγκριση και ειδικότερα, παρουσιάζονται μερικές προτάσεις για τη βελτίωση του μοντέλου SLEUTH.  
 
Συγκεκριμένα, η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση εφαρμογής των μοντέλων, διότι 
παρόλο το μικρό μέγεθός της εμφανίζει έντονες πιέσεις αστικοποίησης στον εξωαστικό χώρο. Οι 
επεκτάσεις αρχικά δημιουργήθηκαν χωρίς πολεοδομική παρέμβαση αλλά με το κίνητρο των ανθρώπων 
για αποκέντρωση και επιλογή κατοικίας σε περιοχές μακριά από το κέντρο της πόλης. Με το πέρασμα του 
χρόνου οι περιοχές αυτές θεσμοθετήθηκαν, εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης και αποτελούν τις σημερινές 
περιοχές επεκτάσεων. Πραγματοποιήθηκε μια προσέγγιση προκειμένου να αναδειχθούν οι λόγοι που 
συσχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με ενδεχόμενη αστική εξάπλωση της πόλης.  
 
Τα δεδομένα εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στο SLEUTH είναι οι κλίσεις εδάφους, οι χρήσεις γης, οι 
περιοχές που δεν προσφέρονται για αστικοποίηση, τα αστικά όρια, τα μεταφορικά δίκτυα και το 
ανάγλυφο της περιοχής. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου αφορούσαν 
αρχικά την προετοιμασία των αρχείων, έπειτα τη μεταγλώττιση και τη βαθμονόμηση, και τέλος την 
πρόβλεψη για την αστική εξάπλωση. Για την εφαρμογή του μοντέλου CA- Markov χρησιμοποιήθηκαν 
δορυφορικές εικόνες διαφορετικών χρονικών περιόδων και γεωχωρικά εργαλεία για την ανάλυση των 
χωροχρονικών μεταβολών των αστικών χρήσεων γης. Έπειτα έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων του CA- 
Markov προκειμένου να εξεταστεί το μέγεθος της αστικής εξάπλωσης της πόλης μελλοντικά. 
 
Συμπερασματικά, από την εφαρμογή των δύο μεθόδων πρόβλεψης της αστικής διάχυσης προκύπτει ότι το 
μοντέλο SLEUTH εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό προσομοίωσης με την πραγματικότητα επειδή τα 
αποτελέσματά του είναι πιο ακριβή και συμπίπτουν περισσότερο με τις σημερινές τάσεις αστικοποίησης. 
Τέλος συνδυάζοντας εφαρμογές τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ μπορεί να αποτελέσει ένα αρκετά δυναμικό 
εργαλείο του πολεοδομικού σχεδιασμού.  
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Εικόνα 1: Πρόβλεψη μοντέλου SLEUTH για την Καρδίτσα τα έτη 2012 και 2021 
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ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Κυριακόπουλος Νίκος1, Μαρνέλης Γιάννης2, Ρίζου Νάνσυ3, Σταμουλίδης Κωνσταντίνος4 

1Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. 

 2Πτυχιούχος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Π.Α.  
3Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 4Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ., Θεμιστοκλέους 5, Άγιοι Ανάργυροι – Αθήνα 13562, Τηλ. 6946481082, Email: 

stamoulidis@teemail.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας, της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας 
των συνοικιών της Αθήνας που συγκροτούν γι’ αυτές ή αποδίδουν σ’ αυτές οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
σε χωρικό, λειτουργικό και κοινωνικό επίπεδο (υλικά και άυλα στοιχεία του χώρου, δομημένο και 
αδόμητο περιβάλλον, χρήσεις και χρήστες). Η εργασία εστιάζει στις συνοικίες του Δήμου Αθηναίων που 
χωροθετούνται εκτός του μείζονος μητροπολιτικού, ιστορικού και τουριστικού κέντρου της πρωτεύουσας. 
Η υπόθεση εργασίας δομείται επάνω στο βαθμό συσχετισμού της έννοιας της ταυτότητας των συνοικιών 
με το αδόμητο και το δομημένο περιβάλλον, τις χρήσεις – λειτουργίες και τους χρήστες – δράστες του 
χώρου, καθώς και στη θέση ότι η ήδη διαμορφωμένη ταυτότητα δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες 
από τα στερεότυπα του παρελθόντος.  

Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) προσδιορισμός του αντικειμένου της  έρευνας, β) έρευνα στη 
βιβλιογραφία, το διαδίκτυο και τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, γ) συγκρότηση του θεωρητικού και 
εννοιολογικού πλαισίου, δ) καθορισμός του στόχου και κατασκευή της υπόθεσης εργασίας, ε) επιλογή και 
πλαίσιο μεθόδου και κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο), στ) υπολογισμός του στόχου 
και του πλαισίου του δείγματος, ζ) κατασκευή του πιλοτικού ερωτηματολογίου (πιλοτική έρευνα), η) 
σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου και διεξαγωγή της έρευνας, θ) συγκέντρωση και κωδικοποίηση των 
αποτελεσμάτων, ι) εξαγωγή συμπερασμάτων. Η καταλληλότητα του κλειστού ερωτηματολογίου ως 
βασικού εργαλείου της έρευνας σχετίζεται με τους εξής λόγους: α) μεγάλος αριθμός υποκειμένων – 
οριζόντια έρευνα, γ) έμμεση επαφή με το υποκείμενο – αποφυγή της άμεσης επαφής ερωτώντος και 
ερωτώμενου, δ) ευκολία και άνεση χρονική όσον αφορά τον ερωτώμενο, ε) τυποποίηση στη σύνταξή του 
ερωτηματολογίου και τυποποιημένο σχέδιο (ηλεκτρονική εφαρμογή) για τη συλλογή και καταγραφή 
εξειδικευμένης πληροφόρησης με ακρίβεια και πληρότητα. Το δείγμα της έρευνας συγκροτείται από 
κάτοικους, εργαζόμενους, επισκέπτες, πιθανούς επενδυτές, ενώ είναι ανοικτό σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες ανδρών και γυναικών. 

Οι προτάσεις αναπλάσεων και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί θέτουν την Αθήνα στο επίκεντρο. Παρόλα 
αυτά, ορισμένες περιοχές δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επίσημης και προωθούμενης εικόνας της 
πόλης. Η εργασία επιχειρεί να συμβάλλει στη διαδικασία αναγνώρισης της εικόνας και της συνολικής 
ταυτότητας της Αθήνας, πράγμα απαραίτητο για πιθανές ανάγκες διατύπωσης στρατηγικών αξόνων μιας 
σύγχρονης και ολοκληρωμένης αστικής διαχείρισης.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Αθήνα, Συνοικίες, Γειτονιές, Ταυτότητα, Αστική Εικόνα, Φυσιογνωμία 

mailto:stamoulidis@teemail.gr
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ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Μαρκοπούλου Διονυσία1,*, Χατζημιχάλης Κωστής2 
 

1Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – 

Αθήνα 17671, Email:markopoulou.d@gmail.com 

 
2Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 17671, 

Τηλ. +30-2109549144, Email: chadj@hua.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στον 
δειγματοληπτικό σχεδιασμό της μεθόδου έρευνας “Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία (Multistage 
random sampling)”, κάνοντας χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή 
βασίζεται σε γεωγραφικές μονάδες και όχι σε άτομα και είναι αποτελεσματική για μεγάλα δείγματα 
πληθυσμού (Κυριαζή, 1999). Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης και χαρτογράφησης, 
βοήθησε ουσιαστικά στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την επιλογή των νοικοκυριών που 
συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα. Η εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου δειγματοληψίας με την χρήση των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, εξασφάλισε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, καθώς 
και την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη έρευνα.   

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρική Ανάλυση 
 

mailto:chadj@hua.gr
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μαυρίδης Αβραάμ1,*, Καλότυχου Κωνσταντίνα2 

1National Expert E.E. – Επιστημονικός Συνεργάτης Εργ. Γεωδαισίας & Γεωματικής Πολυτεχνικής 

Σχολής ΑΠΘ – Επίκουρος Καθηγητής (ΣΟΧ) ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης 

Προϊόντων (Logistics), Κανελλοπούλου 2 - Κατερίνη 60100, Τηλ. 6944311328, Email: 

lmac7@civil.auth.gr,  

 
2Πτυχιούχος ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Γεωπληροφορικής, 

Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 62124, Τηλ. 6974648897, Email: kalotyxou@gmail.com.  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν μια σημαντική προοπτική ανάπτυξης και 
εξέλιξης της Ελληνικής οικονομίας μέσα από την προοπτική της αειφορικής προσέγγισης. Η ολοένα 
και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της υποστηριζόμενης βιομηχανίας και η δημιουργία ωφελειών 
αξιοποίησης και εγκατάστασης των συγκεκριμένων εφαρμογών, ιδίων των φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και απλούς πολίτες στον ελληνικό χώρο, δημιουργεί 
αυξανόμενες ανάγκες για την παρακολούθηση (monitoring) της χωρικής συσχέτισης αυτών με άλλα 
στοιχεία που απαρτίζουν το φυσικό περιβάλλον. 
Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σημασία της αξιοποίησης των GIS (Geographic Information 
Systems), τόσο για τη χωροθέτηση των Α.Π.Ε. σε σχέση με τις χωρικές οντότητες του γειτνιάζοντος 
φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για τη δημιουργία ψηφιακών, θεματικών και χαρτογραφικών 
επιπέδων πληροφορίας για την ορθολογικότερη-αποδοτικότερη εγκατάσταση των επιθυμητών 
Α.Π.Ε. . Προσεγγίζονται υφιστάμενες σχετικές γεωχωρικές εφαρμογές κρατικών υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την χρήση του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για υφιστάμενες εγκαταστάσεις και επίδραση των ενεργειακών πάρκων στο 
εγγύς περιβάλλον σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στη Στερεά Ελλάδα. Τέλος, γίνεται προσπάθεια 
ανάπτυξης προτάσεων φιλικότερων προσεγγίσεων προς το περιβάλλον για την ορθολογικότερη 
χωροταξική κατανομή των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, χωρίς να επιβαρύνονται στοιχεία της σύγχρονης, 
εναπομείνασας, Άγριας Ζωής (Χλωρίδας και Πανίδας) της χώρας. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χαρτογραφία, Περιβάλλον, Κλίμα και Κλιματική αλλαγή, Α.Π.Ε., Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών, Χωροθέτηση  
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ GIS - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Μαυρίδης Αβραάμ1,*, Υφαντής Ιωάννης2 

1National Expert της E.E. σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας – Επιστημονικός Συνεργάτης Εργ. 

Γεωδαισίας & Γεωματικής της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ – Επίκουρος Καθηγητής (ΣΟΧ) ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) 

Κανελλοπούλου 2 - Κατερίνη 60100, Τηλ. 6944311328, Email: lmac7@civil.auth.gr,  

 
2Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Εργ. Γεωδαισίας & Γεωματικής της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 

Εγνατία Οδ., Παν. Θυρ.: 465, Θεσσαλονίκη 54124, Τηλ. 2310995745, Email: ifadis@civil.auth.gr.  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η έλευση της Βιολογικής Γεωργίας (Β.Γ.) στην Ελλάδα αποτέλεσε μια αισιόδοξη καμπή για την 
αειφορικότερη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής στον Ελληνικό χώρο. Η προοδευτική αποδοχή 
των αρχών της από τους παραγωγούς, αλλά και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών για μια ανταγωνιστική γεωργία που συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και οφέλη προς 
το περιβάλλον, δημιούργησε τις βάσεις για μια σταθερή ανάπτυξη των στοιχείων που απαρτίζουν 
την Β.Γ. . Παρ’ όλα αυτά, ενώ υπήρξε μια ανοδική πορεία στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της, 
σταθεροποιήθηκε προοδευτικά η εξέλιξή της χωρίς να γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των 
ευρύτερων ωφελειών που παράγονται από την εφαρμογή της, διατηρώντας της Συμβατική γεωργία 
(όπου γίνεται ευρεία χρήση  αγροχημικών) σαν πρώτο τομέα παραγωγής αγροτικών προϊόντων στη 
χώρα. 

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια χωροχρονική προσέγγιση της εξέλιξης της 
Β.Γ. στην Ελλάδα μέσα από εφαρμογές των GIS (Geographic Information Systems) εστιάζοντας τόσο 
σε επιμέρους καλλιέργειες και είδη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όσο και συνολικά στη Β.Γ., σαν ένα 
ξεχωριστό τομέα της Γεωργίας. Συγχρόνως, με χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών των GIS, γίνεται 
προσπάθεια να διευκρινιστούν τα αίτια που μείωσαν την ανοδική εξέλιξη του αειφορικότερου, 
ίσως, κλάδου παραγωγής αγροτικών προϊόντων στη χώρα. Ταυτόχρονα, γίνεται χωρική αξιολόγηση 
της σημασίας της Β.Γ. σε σχέση με τις χωρικές οντότητες ιδιαίτερης σημασίας που απαρτίζουν το 
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, αλλά και την Άγρια Ζωή (χλωρίδα και πανίδα) στην Ελληνική 
επικράτεια, οδηγώντας προς ένα διάλογο για μια μεγαλύτερη υποστήριξη των επιστημονικών 
πεδίων και ερευνητικών προγραμμάτων που στηρίζουν τη Βιολογική Γεωργία.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Βιολογική Γεωργία, Αγροτοπεριβάλλον, Χωροταξία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), 
Αειφορική Διαχείριση 
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ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

Μπακογιάννης Ευθύμιος1,*, Βάσση Αυγή2, Σιόλας Άγγελος3 

1Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 7721153, Email: 

ebako@mail.ntua.gr  

 
2Υπ.Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 7722646, Email: 

avgi.vassi@gmail.com  

 
3Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 

7722746, Email: angelos@survey.ntua.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση μεθοδολογίας για το σχεδιασμό μοντέλου 
ελεγχόμενης στάθμευσης στο κεντρικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου 
Κηφισιάς. Για το σχεδιασμό του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις χρήσεις γης και την 
υπάρχουσα κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, ενώ απαιτήθηκε η ανάλυση της δομής του χώρου, των 
αλληλεξαρτήσεων των στοιχείων του και των διαδικασιών μεταβολής του.  

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε και επισημαίνονται οι δυσκολίες που προέκυψαν, ενώ γίνεται αναφορά σε κάποια 
θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση του αστικού οδικού χώρου και ειδικότερα με τη 
στάθμευση. Στη συνέχεια καταγράφονται τα κυριότερα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο. Παράλληλα, αναλύεται η 
κυκλοφοριακή λειτουργία κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών και περιγράφονται οι συνθήκες 
κίνησης των πεζών, των οχημάτων, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.). 

Με τη βοήθεια ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών διαμορφώθηκε η εικόνα για τη ζήτηση 
χωρών στάθμευσης στην περιοχή. Η διαδικασία αυτή, η οποία αποτελεί και το δεύτερο τμήμα της 
εργασίας, προάγει μια πιο ουσιαστική και αποδοτική παρακολούθηση των χώρων στάθμευσης, ενώ 
ενθαρρύνει και τη λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείρισή τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής, 
επιχειρήθηκε η αξιολόγηση του Γ.Σ.Π. ως συστήματος υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
σχετικών με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων για χώρους στάθμευσης.  

Ως επιστέγασμα της εργασίας διατυπώνονται προτάσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του μοντέλου 
ελεγχόμενης στάθμευσης στη Νέα Ερυθραία.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ελεγχόμενη στάθμευση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Οργάνωση αστικού χώρου, Πρόσβαση 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Παγάνης Λεωνίδας1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτριος2, Κασσιός Κώστας 3 

1 Msc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Βερναρδάκη 24, Μαρούσι, 151 26 Αθήνα, Τηλ. 210 8032362, Email: lpaganis@gmail.com  

 
2Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 7722610, Email: dimpap96@central.ntua.gr  

 
3Δρ Αρχιτέκτων Τοπίου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

– 15773, Τηλ. 210 8841160, Email: ccassios@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) συμβάλουν ουσιαστικά στην 
μελέτη των επιπτώσεων που προκαλεί η παραδοσιακή γεωργία στο φυσικό, βιοτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Οι Νέες Τεχνολογίες επίσης, επιτρέπουν την άμεση σύγκριση με τις επιπτώσεις που 
προκαλούν οι εναλλακτικές καλλιέργειες (πιο συγκεκριμένα οι ενεργειακές). 

Η μεθοδολογική προσέγγιση για την σύγκριση περιλαμβάνει: 1) την δημιουργία κριτηρίων 
αξιολόγησης (για τις φυσικές και ανθρωπογενείς μεταβλητές), 2) την δημιουργία ιεραρχικής 
βαθμολογικής κλίμακας (που υπολογίζεται με βάση τις εισροές των καλλιεργειών σε λιπαντικά και 
φυτοπροστατευτικά, το πλήθος των γεωργικών εργασιών, τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, 
την εντοπιότητα των καλλιεργειών, την αισθητική, το είδος του τελικού προϊόντος της καλλιέργειας, 
τη βέλτιστη καλλιεργητική μέθοδο που δύναται να εφαρμοστεί για κάθε καλλιέργεια, τη διάρκεια 
του καλλιεργητικού κύκλου, το κόστος εγκατάστασης της καλλιέργειες και την απόδοση της 
καλλιέργειας σε βιομάζα και βιοκαύσιμη ύλη), 3) την δημιουργία μητρών επιπτώσεων (κατά 
Leopold) 4) την βαθμολόγηση κριτηρίων και τέλος 5) την χαρτογραφική απεικόνιση. 

Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης επελέγη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης για την οποία σε 
περιβάλλον ΓΣΠ, χωροθετήθηκαν 9 εναλλακτικές καλλιέργειες και μία συμβατική, η οποία και 
αποτελεί τον συγκριτικό παράγοντα με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις συγκεκριμένων 
εναλλακτικών-ενεργειακών καλλιεργειών.   

Το τελικό συνθετικό αποτέλεσμα αποτυπωμένο χαρτογραφικά διευκολύνει τον σχεδιαστή-μελετητή 
να επιλέξει τη λιγότερο επιπτωσιογόνα καλλιέργεια για τη περιοχή μελέτης του, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές, όσο και τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές που συνδέονται με 
αυτή. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Βιοκαύσιμα, GIS, Ενεργειακές Καλλιέργειες, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 

mailto:lpaganis@gmail.com
mailto:dimpap96@central.ntua.gr
mailto:ccassios@gmail.com
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Παπαευθυμίου Ιωάννης 

Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π., Σ.Α.Τ.Μ., Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, Τομέας Γεωγραφίας & 

Περιφερειακού Σχεδιασμού, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780, giannospapaef@gmail.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της εργασίας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη ερμηνεία του μηχανισμού διαμόρφωσης της 
αξίας των Ακινήτων χρησιμοποιώντας μεθόδους χωρικής ανάλυσης, όπως είναι η μέτρηση χωρικής 
αυτοσυσχέτισης με τη χρήση του δείκτη Moran's I καθώς και η τοπική παλινδρόμηση. Στα πλαίσια 
της μελέτης μας παρατηρήθηκε θετική χωρική αυτοσυσχέτιση στις τιμές των Ακινήτων με εστίες 
υψηλών και χαμηλών τιμών. Με βάση το αποτέλεσμα, που προέκυψε, και για λόγους στατιστικής 
επαγωγής  επιλέχθηκε η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση ως η καταλληλότερη μέθοδος 
εξέτασης των σχέσεων των τιμών των κατοικιών με τους παράγοντες, που τις επηρεάζουν. Από το 
ολικό μοντέλο προέκυψε ότι η επιφάνεια του Ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα (m2), ο όροφος, η 
ύπαρξη τζακιού, η θέα και η απόσταση του Ακινήτου από το κέντρο της Αθήνας αλλά και από το 
Αεροδρόμιο εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την τιμή των Ακινήτων, ενώ η παλαιότητα και η 
απόσταση από το Μετρό/Προαστιακό αρνητική. Ωστόσο, η τοπική μοντελοποίηση αποκάλυψε ότι οι 
σχέσεις αυτές είναι μεταβαλλόμενες στον χώρο. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χωρική ανάλυση, αξία ακινήτων, GWR 

  

mailto:giannospapaef@gmail.com
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
Πολυκρέτης, Χρήστος1, Φερεντίνου, Μαρία2, Χαλκιάς, Χρίστος3 

 
1Γεωγράφος, Msc Χαροκόπειο Παν/μιο, Τμήμα Γεωγραφίας,Email: gs20656@hua.gr 

 
2Δρ, Γεωλόγος,  Email: mferen@hua.gr 

 
3Αν. Καθηγητής, Χαροκόπειο Παν/μιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα 

17671, Τηλ. 210 9549347, Email: xalkias@hua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αβεβαιότητα που συνοδεύει τους φυσικούς κινδύνους ως προς την εκδήλωση τους, καθιστά 
ιδιαίτερα δύσκολη τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και του σχεδιασμού. Ένας αρκετά μεγάλος 
αριθμός μεθόδων και εργαλείων αποτίμησης των φυσικών κινδύνων είναι διαθέσιμος στους 
αρμόδιους που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Η γνώση σχετικά με την πιθανότητα 
και τη χρονική περίοδο εκδήλωσης καθώς και την ένταση ενός φυσικού κινδύνου κρίνεται ιδιαίτερα 
χρήσιμη για τον μετριασμό του, τον σχεδιασμό έργων και την εκτίμηση της ποσότητας των 
ενδεχόμενων ζημιών και απωλειών που μπορεί να προκαλέσει. Ωστόσο,  η απόκτηση αυτής της 
γνώσης απαιτεί την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως είναι η ύπαρξη των πολύπλοκων και 
μη-γραμμικών σχέσεων μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση ενός φυσικού 
κινδύνου, η έλλειψη σχετικών δεδομένων και η ενσωμάτωση των δυναμικών αλλαγών που 
διενεργούνται στο περιβάλλον. 
 
Αναγνωρίζοντας τη σχετική αδυναμία των παραδοσιακών μεθόδων να επιλύσουν τέτοια 
προβλήματα, οι ερευνητές έχουν στρέψει, τα τελευταία χρόνια, τις έρευνες τους στη χρήση 
μεθόδων χωρικής ανάλυσης που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως τα Τεχνητά 
Νευρωνικά Δίκτυα. Στον τομέα των φυσικών κινδύνων, η μέθοδος των Τεχνητών Νευρωνικών 
Δικτύων επιτρέπει την προσομοίωση των φαινομένων και τη γενίκευσή τους, παρά την ενδεχόμενη 
έλλειψη πληροφοριών και την μοναδικότητα του κάθε φαινομένου.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας των 
Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για τη χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση 
κατολισθήσεων μέσα από μια εμπειρική έρευνα σε περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου. 

 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κατολισθήσεις, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Χωρική Ανάλυση, Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RMMF KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ξανθάκης Μιχαήλ 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Περιβαλλοντικό Κέντρο Κούταβου, Αργοστόλι – 

Κεφαλονιά 28100, Τηλ./Fax: 26710 29258, E-mail: mxanthakis@yahoo.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εδαφική διάβρωση λόγω απορροής αποτελεί την κυριότερη αιτία εδαφικής απώλειας στην 
Ελλάδα και ειδικότερα στην Κεφαλονιά, όπου οι μεγάλες ραγδαίες χειμερινές βροχές είναι συχνές. 
Στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, λόγω του έντονου αναγλύφου και των απότομων κλίσεων 
εμφανίζονται συχνά φαινόμενα έντονης εδαφικής διάβρωσης. Ο σκοπός αυτή της εργασίας είναι η 
ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας που βασίζεται στο συνδυασμό των GIS και της Τηλεπισκόπησης για 
την δημιουργία ενός χάρτη εδαφικής απώλειας για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου.  

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το αναθεωρημένο μοντέλο των Morgan–Morgan–Finney για 
την εκτίμηση της ετήσιας εδαφικής απώλειας από την απορροή. Ο Πυρήνας και η Περιφερειακή 
ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου της Νήσου Κεφαλονιάς επιλέχθηκαν ως περιοχή έρευνας. Τα 
δεδομένα εισόδου που δόθηκαν στο μοντέλο προήλθαν από την επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων GeoEYE και Landsat, χαρτών βλάστησης της περιοχής μελέτης, μετεωρολογικών και 
στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών πεδίου. Αρχικά, με βάση τα δεδομένα αυτά 
δημιουργήθηκαν χωρικοί χάρτες και χωρικές βάσεις γεωγραφικών δεδομένων. Στην συνέχεια, αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου στο μοντέλο RMMF και εκτιμήθηκαν: η ενέργεια της 
βροχόπτωσης, η απορροή, η αποκόλληση των εδαφολογικών μορίων από την πρόσκρουση των 
σταγόνων της βροχής, η αποκόλληση των εδαφολογικών μορίων λόγω απορροής και η εκτίμηση της 
εδαφικής απώλειας δημιουργώντας τους αντίστοιχους χωρικούς χάρτες με τη χρήση των GIS. Η 
ορθότητα του χάρτη της εδαφικής απώλειας στην συνέχεια πιστοποιήθηκε στο πεδίο με την χρήση 
GPS. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 Εθνικός Δρυμός Αίνου, Μοντέλο Εδαφικής απώλειας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 
Χωρική Ανάλυση 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN 

Πραβιώτη Σοφία1,*, Σταθάκης Δημήτρης2  

1Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. Πολεοδομία-Χωροταξία, Πολυτεχνικής Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Τηλ. 2311204772, 

Email: pravioti@uth.gr 

 
2Επίκουρος Καθηγητής  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Email:dstath@uth.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το ζήτημα της βέλτιστης  χωροθέτησης και κατανομής λειτουργιών στον αγροτικό και αστικό χώρο 
αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα προβλήματα του χωροταξικού σχεδιασμού. Η παρούσα εργασία 
καλείται να πραγματευτεί τη χρήση μοντέλων χωροθέτησης κατανομής και πιο συγκεκριμένα τον 
αλγόριθμο p-median, για την επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης Πράσινων Σημείων Ανακύκλωσης στο 
ηπειρωτικό τμήμα του νομού Μαγνησίας.  

Η επίτευξη της εύρυθμης χρήσης και λειτουργίας των σημείων αυτών βασίζεται κατά πολύ σημαντικό 
βαθμό στη δημιουργία ενός βέλτιστου δικτύου Πράσινων Σημείων, που να καλύπτει συγκεκριμένα 
κριτήρια αλλά και πραγματικές αποστάσεις βάσει οδικού δικτύου. Αποτέλεσμα της εργασίας είναι η 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψεως αποφάσεων αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 
χωρικής ανάλυσης και της χρήσης μοντέλων χωροθέτησης-κατανομής (location-allocation models), ενώ η 
εφαρμογή της προσέγγισης υλοποιείται σε περιβάλλον  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). 

Σενάριο 1: Χωροθέτηση 15 σημείων 

Το σύστημα λήψεως αποφάσεων, μέσω του αλγορίθμου p-median, χρησιμοποιείται για τη βέλτιστη 
επιλογή ενός δικτύου 15 αρχικών σημείων χωροθέτησης και 7 επιπλέον, ανάμεσα σε σχεδόν 3000 
υποψήφια, λαμβάνοντας υπόψιν ως ζήτηση τη μελλοντική πρόβλεψη πληθυσμού των οικισμών και 
στηριζόμενος στις χιλιομετρικές αποστάσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου. 
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 Σενάριο 2: Χωροθέτηση επιπλέον 7 σημείων  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Συστήματα Γεωγραφικών  Πληροφοριών, χωροθέτηση λειτουργιών, μοντέλα χωροθέτησης κατανομής, 
πράσινα σημεία, χωρική ανάλυση 
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ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΝΑ ΧΩΡΙΚΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ? 

Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα1,*, Πιστόλλα Γεωργία1, Παπαδάκης Κωνσταντίνος2 
 

1 Msc, PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη 
Βούτες, Κρήτη, τηλ. 2810-394613,  Email: spdimi11@gmail.com 

 
2 Αναπληρωτής καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης Senior Associate 

Consultant, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η νόσος του Crohn είναι φλεγμονώδης πάθηση που εντοπίζεται στο βλεννογόνο του εντέρου, με ολοένα 
αυξανόμενα περιστατικά παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει τη χωρική 
κατανομή των περιστατικών της νόσου στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης από το 2011 έως το 
2012.  Παράλληλα, στοχεύει στην ανίχνευση πιθανών hot spots της νόσου καθώς και στην ανάδειξη 
παραγόντων κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου ή/και νόσου Crohn, κάπνισμα, ηλικία και τόπος 
κατοικίας). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το εξωτερικό ιατρείο του Γαστρεντερολογικού στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείου Ηρακλείου μέσω φόρμας καταγραφής η οποία αργότερα ενσωματώθηκε 
στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.  
 
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο Arcmap GIS 10 και GeoDa. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι χωρικής 
στατιστικής ενώ τα δεδομένα αποτυπώθηκαν με βάση τον τόπο διαμονής. Υπολογίσθηκε ο χωρικός μέσος 
και η διάμεσος, η τυπική απόσταση και η έλλειψη. Παράλληλα, εφαρμόστηκε hot spots analysis (Getis-Ord 
Gi*) και Geographical Weighted Regression. Τέλος, υπολογίσθηκαν οι επιδημιολογικοί δείκτες της 
επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου διαχειρίζοντας τα δεδομένα ως μέρος μια προοπτικής μελέτης.   
 
Τα περιστατικά της νόσου κατανέμονται ανομοιογενώς με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις αστικές περιοχές 
και τη πρωτεύουσα (επιπολασμός= 276,92/1000 κατοίκους; επίπτωση= 171,40/1000 κατοίκους ανά έτος 
παρακολούθησης). Είναι εντυπωσιακό πως μέσα σε δύο χρόνια τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν 
[2011: 125 περιστατικά (98,43% σταθερής κατάστασης, 1,57% σε έξαρση) και 2012: 200 περιστατικά 
(42,52% σταθερής κατάστασης, 57,48% σε έξαρση)]. Η hot spots analysis υπέδειξε πολλές εστίες (Std.Dev> 
2,58) στο βόρειο τμήμα του Νομού, κυρίως στο Δήμο Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, η χωρική παλινδρόμηση 
ανέδειξε περιοχές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν άμεσου κινδύνου για τη νόσο καθώς επίσης και 
τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου (adjusted R squared = 0,87). Για παράδειγμα, οι καπνιστές 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα νόσησης κυρίως για κάθε έτος αύξησης των πακετο/ετών (b= 0,58; 
Pvalue<0,001). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και o αριθμός των συγγενών με ιστορικό καρκίνου το οποίο 
φαίνεται να έχει θετική σχέση με την εμφάνιση της νόσου (β= 0,83; Pvalue<0,001). Σημαντικός 
προσδιοριστικός παράγοντας για τη νόσο είναι ο τόπος κατοικίας γεγονός που υποστηρίζεται και από 
άλλες μελέτες.  
 
Η σημασία της χωρικής στατιστικής σε δεδομένα από το χώρο της υγείας έγινε εμφανής. Με τη βοήθεια 
των παρόντων ευρημάτων μπορούν να οργανωθούν εκστρατείες παρέμβασης σε πληθυσμό στόχο.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Hot Spots, Geographical Weighted Regression, Χωρική Επιδημιολογία, Χωρική Ανάλυση 
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ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Στάμου Μαριάνθη 1,*, Μιμής Άγγελος2, Καραγάνης Αναστάσιος3 

1Υποψηφία Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. 
Συγγρού 136, Αθήνα 17671, Τηλ. 210 9248791, Email: marianthi.stamou@panteion.gr  

 
2Λέκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. Συγγρού 136, 

Αθήνα 17671 
 

3Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. 
Συγγρού 136, Αθήνα 17671 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το άρθρο εξετάζει την επίδοση τριών χωρικών υποδειγμάτων στην εκτίμηση των τιμών των ακίνητων. Η 
συμβολή του άρθρου έγκειται αφενός στην ενσωμάτωση του παράγοντα χώρου στην χωρική εξειδίκευση 
της συνάρτησης εκτίμησης των τιμών των ακινήτων και αφετέρου στην κατάστρωση μίας στρατηγικής για 
την επιλογή της κατάλληλου χωρικού υποδείγματος. Στο άρθρο η ενσωμάτωση των χωρικών επιδράσεων 
γίνεται με δύο τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, ο παράγων χώρος ενσωματώνεται στα υποδείγματα με δύο 
εναλλακτικούς τρόπους, την απόσταση και την γειτνίαση. Τα τρία χωρικά υποδείγματα που συγκρίνονται, 
είναι αυτά του υποδείγματος χωρικού σφάλματος (spatial error model), του χωρικού αυτοπαλίνδρομου 
υποδείγματος (spatial autoregressive regression) και του χωρικού υποδείγματος Durbin (spatial Durbin 
model). Σε πρώτο στάδιο εξετάζονται οι επιδράσεις στα χωρικά υποδείγματα των διαφορετικών τρόπων 
με τους οποίους κατασκευάζονται οι μήτρες χωρικών σταθμίσεων. Έτσι, για κάθε χωρική εξειδίκευση 
συγκρίνεται ο συντελεστής προσδιορισμού, η διακύμανση των καταλοίπων και το κριτήριο πληροφοριών 
Akaike. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη χωρικής αλληλεπίδρασης (χωρικής 
αυτοσυσχέτισης) με τον συντελεστή χωρικής αυτοσυσχέτισης του Moran και τα ασυμπτωτικά κριτήρια 
Wald, λόγου πιθανοφανειών (likelihood ratio) και πολλαπλασιαστή Lagrange (Lagrange multiplier). Η 
ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία που διατέθηκαν από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Αφορούν την αξία της 
κατοικίας, το είδος της κατοικίας (διαμέρισμα, μονοκατοικία, μεζονέτα), το έτος εκτίμησης, το μέγεθος 
(εμβαδόν κατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα), τον όροφο και το έτος κατασκευής για την περίοδο εκτίμησης 
2000-2006, καθώς και την διεύθυνση της κατοικίας. Επιπλέον, με τη βοήθεια των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών υπολογίστηκε η απόσταση κάθε κατοικίας από την εγγύτερη στάση του Μετρό 
την όποια συμπεριλάβαμε ως μια επιπρόσθετη ανεξάρτητη μεταβλητή στα χωρικά υποδείγματα. Περιοχή 
μελέτης αποτελεί η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και το δείγμα συνίσταται από 5.000 κατοικίες. Τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής έδειξαν ότι το χωρικό υπόδειγμα Durbin αποτελεί το καταλληλότερο 
υπόδειγμα για την περιγραφή των παραγόντων που διαμορφώνουν τις τιμές των κατοικιών στην Αθήνα 
και για την μοντελοποίηση των χωρικών επιδράσεων.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
Χωρική οικονομετρία, Χωρικές Επιδράσεις, Αγορά Ακινήτων 
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Στεργίου Μαργαρίτα1,* , Σιδηρόπουλος Γεώργιος2 
 

1Υπ.Διδάκτορας, ΜSc Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα 

Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Τηλ. 6978029120, Email: m.stergiou@geo.aegean.gr 

 
2Eπικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, 

Τηλ. 22510 36475, Email: geos@aegean.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H Αστική Γεωγραφία της Αθήνας σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, οικονομική 
κρίση, κοινωνικές αλλαγές. Συγχρόνως όμως και οι παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες και σε διαφορετική 
ένταση λαμβάνουν χώρα. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι και ο εξευγενισμός. Ο όρος εξευγενισμός 
(gentrification) αναφέρεται στην μετατόπιση του πληθυσμού χαμηλότερων εισοδημάτων από τη 
μετεγκατάσταση της μεσαίας τάξης σε ανακαινισμένες ή ανανεωμένες ιδιοκτησίες στις κεντρικές γειτονιές 
της πόλης. Αυτό το γεγονός στα πλαίσια της αστικής γεωγραφίας οφείλει να οριοθετηθεί, να αναλυθεί και 
να αξιολογηθεί.  

Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι η προσπάθεια εύρεσης κατάλληλης μεθόδου μέτρησης 
του φαινομένου, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της ελληνικής 
πραγματικότητας. Η εύρεση των κατάλληλων δεικτών και των μικρο-δεδομένων ανά χωρική και χρονική 
μονάδα, είναι μία από τις βασικές παραμέτρους για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου. Ένας άλλος 
παράγοντας είναι το είδος ζεύξης ανάμεσα στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και σε κάποιο 
μοντέλο προσομοίωσης όπως τα κυψελοειδή αυτόματα (CA). Ένας τρίτος παράγοντας είναι η επιλογή της 
κατάλληλης θεωρίας εξευγενισμού ανάλογα με τη μελετώμενη περίπτωση. Η κωδικοποίηση του 
φαινομένου του εξευγενισμού είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που σε συνδυασμό με το δυναμικό της 
χαρακτήρα, μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σωστά όσο και σε λανθασμένα μοντέλα πρόβλεψης. Επομένως, η 
επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποτελεί βασικό κλειδί για την επιτυχία της εφαρμογής.  

Στην αρχή της εργασίας θα δοθούν οι διαφορετικές οριοθετήσεις του εξευγενισμού, κατόπιν θα 
διερευνηθεί το πεδίο των διαφορετικών εργαλείων, στη συνέχεια θα αναλυθούν λεπτομερώς οι 
μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής πρωτεύουσας σε επίπεδο πληροφορίας, θα επιλεχθούν οι 
κατάλληλοι δείκτες, θα οπτικοποιηθούν σε πρώτο επίπεδο, θα βρεθούν οι σχέσεις μεταξύ των 
μεταβλητών και στη συνέχεια θα γίνει ζεύξη με κάποιο από τα μοντέλα προσομοίωσης. Το τελικό 
αποτέλεσμα, ως μοντέλο εξευγενισμού θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γειτονιά της Αθήνας. 
Εύλογα και η δυσκολία καταμέτρησης του έγκειται κυρίως στο ότι είναι ένα νέο φαινόμενο για τα 
ελληνικά δρώμενα, όπως επίσης και ότι διαχέεται στο χώρο με ποικίλες εκφάνσεις. Επομένως, χρήζει 
ιδιαίτερης σημασίας η περαιτέρω έρευνα γι’ αυτό το αστικό φαινόμενο.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξευγενισμός, Αστική Ανανέωση, Κυψελοειδή Αυτόματα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σκριμιζέα Ειρήνη1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτριος2, Σιόλας Άγγελος3 

1Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ecole Polytechnique de Tours, 36 

Rue Charles Gille - 37000, Τηλ. +306945263790, Email: eskrimi@yahoo.com 

  
2Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 7722610, Email: dimpap96@central.ntua.gr  

 
3Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 15773, Τηλ. 210 

7722746, Email: angelos@survey.ntua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο παράκτιος χώρος, ως μεταβατικός χώρος μεταξύ ξηράς και θάλασσας, συνιστά ιδιαίτερη γεωγραφική 
ενότητα που αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και κοινή κληρονομιά. Χαρακτηρίζεται από σημαντικό 
βιολογικό, γεωφυσικό, αισθητικό και πολιτισμικό πλούτο με αποτέλεσμα να αποτελεί παραδοσιακά πόλο 
έλξης πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και έργων. Η πολυπλοκότητα αυτών των περιοχών από 
άποψη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θεωρείται δεδομένη και σε πολλές περιπτώσεις 
ενισχύεται από το πλήθος των εμπλεκόμενων ιδιωτών και φορέων διαχείρισης καθώς και τον 
κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και του σχεδιασμού. 

Διαπιστώνεται η ανάγκη για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), με την έννοια 
της συνολικής προσέγγισης και διαχείρισης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και επαναξιολόγηση των 
εκάστοτε προτάσεων και σχεδίων. Προς αυτή την κατεύθυνση θεμέλια βάση αποτελεί η συστηματική 
διερεύνηση της φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής δομής του παράκτιου χώρου και των σχέσεων 
αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Μια τέτοια ανάλυση οδηγεί αφενός στη λήψη 
κατάλληλων αποφάσεων και αφετέρου αυξάνει την ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης των επιπτώσεων 
των όποιων ενεργειών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση της μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση και 
αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώνεται συνθετικά 
στη μέθοδο το πλαίσιο των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης, επιλέγεται ως μελέτη περίπτωσης, τμήμα των ακτών της 
νοτιοδυτικής Αττικής (ΣΕΦ – Ρέμα Πικροδάφνης). Τελικό συμπέρασμα από τη εισαγωγή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας αναδεικνύεται η κρίσιμη σημασία της χωρικής ανάλυσης προκειμένου να επιτευχθεί η 
σύνθεση των κινητήριων δυνάμεων με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείρισή του παράκτιου χώρου. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Παράκτιος χώρος, Παράκτια ζώνη, Ανάλυση Χώρου, Διαχειριστικό Σχέδιο 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΖΙ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1997-2010 

Τριαντακωνσταντής Δημήτρης, Πραστάκος Πουλίκος*, Χρυσουλάκης Νεκτάριος, Μανιουδάκης 
Νίκος   

 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών 

Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 
Ηράκλειο Κρήτης  

E-mails: trdimitrios/poulicos/zedd2/maniouda@iacm.forth.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι αλλαγές των αστικών περιοχών είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα για 
πολλά χρόνια. Στον Ελληνικό χώρο ή συζήτηση έχει εστιασθεί κυρίως στην επέκταση της Αθήνας. Όμως το 
φαινόμενο της συνεχούς επεκτάσεως των πόλεων είναι ένα θέμα που είναι ενδιαφέρον και για μικρότερες 
πόλεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου που αναλύει σε δύο 
περιοχές της Κρήτης την επέκταση του αστικού ιστού. Οι δύο περιοχές είναι το Ρέθυμνο και το Γάζι. Το 
Γάζι είναι περιοχή που συνορεύει με το Ηράκλειο και η οικιστική ανάπτυξη σχετίζεται με την επέκταση του 
δήμου Ηρακλείου. Προτείνεται ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, που προσομοιάζει τις αλλαγές 
στην έκταση των αστικών περιοχών κατά το διάστημα 1997-2010, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που 
έχουν σχέση με την τοπογραφία, την προσβασιμότητα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπό 
μελέτη περιοχών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ή ύπαρξη δομημένων περιοχών στη περιοχή 
ενδιαφέροντος, οι πολεοδομικοί κανονισμοί, οι χρήσεις γης, η ανάπτυξη του τουρισμού κλπ., Ο έλεγχος 
της ακρίβειας του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με την χρησιμοποίηση της καμπύλης Receiver Operating 
Characteristic (curve) καθώς και του στατιστικού δείκτη Cohen’s Kappa. 
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Η ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Τσάμος Γιώργος 

Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, 

265 00, Πάτρα, Τηλ. 2610 997586, Email: gtsamos@upatras.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η συγκεκριμένη εργασία συνιστά μια ουσιαστική προσπάθεια για τη χωροχρονική ανάλυση του 
αποτελέσματος του σχεδιασμού και πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη νησιωτικών προορισμών, με 
μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη νήσο Κεφαλονιά. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί σε μια 
συνολική θεώρηση των αιτιών και μηχανισμών διαμόρφωσης του τουριστικού νησιωτικού χώρου. 
Ειδικότερα, αναπτύσσεται μια μεθοδολογική προσέγγιση – κατά βάση χωροχρονική – για την ανάλυση και 
ερμηνεία: (α) του ρόλου του σχεδιασμού και της πολιτικής στη διαδικασία ανάπτυξης του τουριστικού 
χώρου, (β) τους παράγοντες, τις σχέσεις, και τους κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς που 
επενεργούν καθοριστικά στη διαμόρφωση του τουριστικού χώρου, (γ) τις τουριστικές ροές και τις 
μεταβολές τους και (δ) το γεωγραφικό σχηματισμό και ανασχηματισμό του παραγωγικού τουριστικού 
κεφαλαίου. 

Εξετάζοντας την εξέλιξη του σχεδιασμού και της πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς σε 
μια 35ετία μελετώνται συγχρόνως: η σύνθεση, οι μεταβολές και η δυναμική της τουριστικής 
δραστηριότητας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Το αντικείμενο, δηλαδή, μιας τέτοιας 
ερευνητικής προσπάθειας σχετίζεται με την συνολική οικονομική και κοινωνική δομή της νήσου όπου 
στόχοι, επενδύσεις, τουριστικά μεγέθη και δυναμικότητες προσφέρουν ένα υπόβαθρο για τη χωροχρονική 
μελέτη και ανάλυση της διαμόρφωσης του τουριστικού χώρου νησιωτικών προορισμών στην Ελλάδα. Με 
αυτό τον τρόπο, η Χωροχρονική Προσέγγιση αναδεικνύεται σε ένα αξιόπιστο εργαλείο αφενός για την 
ερμηνεία και ανάπτυξη του τουρισμού στον χώρο και αφετέρου για το σχεδιασμό της τουριστικής 
πολιτικής και του ρόλου του κράτους και των διαφόρων συμμετεχόντων κατά τη διαμόρφωση του 
τουριστικού νησιωτικού χώρου. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τουριστική Ανάπτυξη, Σχεδιασμός, Χωροχρονική Ανάλυση, Κεφαλονιά 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Χατζηχρήστος Θωμάς1,*, Σπάστρα Παναγιώτα, Μαρσέλη Κων/να  
 

1Ειδικό Διδακτικό προσωπικό, Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Τηλ. 

210 7722755, Email: thomasx@survey.ntua.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην εποχή μας είναι αυτονόητη η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών της Γεωπληροφορικής στον 
επανασχεδιασμό των υπαρχόντων υπηρεσιών στον Τομέα της Καθαριότητας ενός Δήμου, με σκοπό την 
εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. Η εργασία αυτή αφορά στη 
μεθοδολογία για τον επανασχεδιασμό βασικών στοιχείων των Υποδομών της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
ενός Δήμου με την αξιοποίηση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης. 
Περιλαμβάνει 3 στάδια: Το Σχεδιασμό των ζωνών αποκομιδής,  την Χωροθέτηση των κάδων των 
απορριμμάτων και το Σχεδιασμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. 

Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων επανασχεδιάζονται οι ζώνες 
αποκομιδής με στόχο την ισοδυναμία των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη: Την χωρική κατανομή του 
μόνιμου Πληθυσμού, Την χωρική κατανομή των επιχειρήσεων και των άλλων χρήσεων γης εκτός της 
κατοικίας και Τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση 
αλγορίθμων Zone Design.  

Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η βελτιστοποίηση της θέσης των κάδων των απορριμμάτων αλλά και των 
κάδων ανακύκλωσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στους υφιστάμενους 
κάδους, τη μείωση της συνολικής διανυόμενης απόστασης και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης. 
Το στάδιο αυτό εκπληρώνεται με τη χρήση αλγορίθμων location-allocation.  

Το τρίτο και τελικό στάδιο είναι ο σχεδιασμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Τα απαραίτητα 
δεδομένα βήματα είναι οι θέσεων των κάδων και χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, Το στάδιο αυτό 
επιλύεται με την χρήση αλγορίθμων ανάλυσης δικτύου.  

Τέλος παρουσιάζεται μια εφαρμογή της μεθοδολογίας που έλαβε χώρα στον Δήμο Αλίμου, στην Αττική. 
Θα τονιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθώς και το ετήσιο οικονομικό όφελος από 
την εφαρμογή της που ανέρχεται περίπου στο 25%. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Χωροθετήσεις –Κατανομές, Ανάλυση Δικτύου,  
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ψωμιάδης Εμμανουήλ1,*, Ρήγα Χρυσούλα2, Μιμίδου Χαρίκλεια2 

1Ερευνητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας, Ιερά Οδός 75, 

Αθήνα 11855, Τηλ. 210 5294165, Email: mpsomiadis@gmail.com 
2Μεταπτυχιακές φοιτήτριες γεωπληροφορικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, Ιερά Οδός 

75, Αθήνα 11855, Email: xrysariga@gmail.com, haramimidou@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η άσκηση πολιτικής και η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί την ταχεία, 
αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση σε κατάλληλα γεωχωρικά δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα 
πηγών, καθώς και τον στοχευμένο συνδυασμό των δεδομένων αυτών. 
Η περιοχή μελέτης στην παρούσα εργασία, αφορά την λεκάνη απορροής του Σπερχειού ποταμού, στην 
ανατολική Στερεά Ελλάδα, η οποία συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων (γεωργία, 
κτηνοτροφία, τουρισμό, έντονη αστικοποίηση παράκτιας ζώνης), καθώς και ένα πολυποίκιλο γεωλογικό 
και γεωμορφολογικό υπόβαθρο. 

Τα γεωχωρικά δεδομένα αποτυπώθηκαν και επεξεργάστηκαν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(GIS) που επιτρέπει την περαιτέρω χωρική ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται τόσο από εικόνες 
τηλεπισκόπησης (Landsat 5 TM), όσο και από άλλα γεωχωρικά δεδομένα, γεωλογικά, κλιματικά, χωρικά 
μοντέλα εδάφους και παράγωγά τους. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συνδυάσει αυτά τα γεωχωρικά δεδομένα, αρχικά ώστε να εξαχθούν 
πληροφορίες που να  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά 
με την χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών στη διάβρωση και την ανάδειξη περιοχών υψηλής 
επικινδυνότητας στην έντονη υποβάθμιση του τοπίου (απογύμνωση τοπίου και εμφάνιση του φαινομένου 
της ερημοποίησης). Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την χωρική 
τμηματοποίηση του Σπερχειού ποταμού, προκειμένου να εντοπιστούν τα διαφορετικά χωρικά 
χαρακτηριστικά που αυτός παρουσιάζει και που επηρεάζουν τόσο την μορφολογία της περοχής, όσο και 
την κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Γεωχωρικά Δεδομένα, Διασταύρωση Χαρτών, Χωρική Τμηματοποίηση Ποταμού 
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Αυτό το έργο χορηγείται με την ακόλουθη άδεια Creative Commons: 
 

  
 

Attribution-NonCommercial-NoDerivs Greece 3.0 
 

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα 
(CC BY-NC-ND 3.0 GR) 

Είναι ελεύθερη: 
 

 για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου 
 

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 

Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο 
που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να 
εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς). 
 
Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς 
σκοπούς. 
 
Όχι Παράγωγα Έργα — Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να 
δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό. 

 
Με την κατανόηση ότι: 

 

 Αποποίηση — Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε 
άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

 Δημόσιος Τομέας — Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμο το Δημόσιο 
Τομέα σύμφωνα με εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτό το status δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο 
από την άδεια. 
 

 Άλλα δικαιώματα — Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε 
από τα παρακάτω δικαιώματα: 

o Η σωστή δοσοληψία σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και 
εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

o Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού• 
o Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο 

πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την 
ιδιωτικότητα. 

 
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ 
και αναλυτικά την περίληψη του Νομικού Μέρους (του πλήρους περιεχομένου) της άδειας εδώ: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/legalcode.   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
http://wiki.creativecommons.org/Public_domain
http://wiki.creativecommons.org/Public_domain
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licenses_affect_fair_use.2C_fair_dealing_or_other_exceptions_to_copyright.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#I_don.E2.80.99t_like_the_way_a_person_has_used_my_work_in_a_derivative_work_or_included_it_in_a_collective_work.3B_what_can_I_do.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_are_publicity_rights_relevant.3F
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/legalcode
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